
1057170 

agenda 

Vergaderdat um en - t ij d 

Vergaderplaats 

Deel nem ers 

Agendapunten 

Ministerie van Financiën 

Overleg PWC en BVA inza ke OZ 21007 - bespreken 
co ncept plan van aanpa k te r voorbe reid ing va n de 
bege leid in gscom miss ie 

31 maart 2021, 14: 30 - 15 :00 uur 

Webex 

CJ 

1. Kennisma king : Eers te bij eenko mst bege leidingscomm issie 

2. Plan van Aan pak: 
Het Plan va n Aanpa k wordt besproken op het ove r leg . Dit doet PWC aa n de hand 
va n een PowerPo in t presenta t ie die z ij t ijdens het overleg 

Onderdelen van het PVA: 
- Opdracht 
- Werkzaam heden 
- ( Mogelij ke) knelpunten 
- Planning en coörd inatie 

Bijlagen: 

- Minfin_'MF Proces - digitale gegevensverwerking 
Document te r beslu itvorm ing 

- Memo Minfin_extern communicatieprotocol 
Document te r beslu itvorm ing 

- Memo Minfin_ voortgang informatieverstrekking 

BVA-office 

Datu m 
26 m aart 202 1 

Auteur 
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1057175 

Ministerie van Financiën 

agenda Overleg PWC en BVA inza ke OZ 21007 - bespreken 
co ncept plan van aanpa k te r voorbe reid ing va n de 
bege leid in gscom miss ie 

Vergaderdat um en - t ijd 

Vergaderplaa ts 

Deel nem ers 

21 apr il 2021, 11 :00 - 12: 00 uur 

Webex 

Agendapunten 

CJ 

~ ",====--.!c,D c=J 
D □□ 

1. Aanvang 2de begeleid ingscomm iss ie, twee nieuwe dee l nemers :□~---□=] 
(D irect ie Jurid ische Za ken) en 1 11 ll (Direct ie Bestuursondersteuning & 

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 voortga ng onderzoek; 
- I nterv iewprotocol; 
- Memo 'Verzoek goed keuring verwerken data' ; 
- Nadere toe licht ing (init iële) zoekstrateg ie ; 
- Urenbested ing PwC t/m 15/4/ 2021; 
- Wvttk. 

5. Rondvraag 

BVA-office 

Auteur 

Pagi na 1 van 1 
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Ministerie van Financiën 

agenda 

Vergaderdat um en - t ij d 

Vergaderplaats 

Dee lnem ers 

17 augustus 2021, 11 :00 - 12:00 uur 

Webex 

~-~--~~~1-=----~ CJ 

CJ 

Agendapunten 

1. Aa nvang Sste begeleid ingscomm issie 

2. Vastste llen agenda 

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

4 . Kamerb rief en reac t ie Toes lagen 

y7 
~ ",====--.!c,D c=J 
D □□ 

Toeslagen wordt verzocht om op voorhand een groep te formeren die een 
inhoudelijke reactie kunnen geven en de kamerb rief gaan opmaken. 

5 . Rapport delen door PwC 
Wat is het voorstel van PwC? 
- Voorstel (vanuit BVA): de rapporten personaliseren d.m .v. watermerk in 
pdf toe te passen. 
- Reacties/ opmerkingen met paginaverwijzing aanleveren aan PwC. 

6 . PwC: 
a) Update onderzoeksp roces interviews. 
b) Update onderzoeksproces info verzame ling (d ig itaa l onderzoek) . 
c) Rapportage. 

BVA-office 

Auteur 

Pagi na 1 van 2 
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7 . Commun icatie 
- Voorstel interne communicatie bij opleveren finale rapport. 
Suggesties: 
- Webinar meO 
- Persoonlijk bericht aan betrokkenen met finale rapport vanuitO 

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. Wvttk/ rondvraag 

Pagina 2 va n 2 
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1057171 

Ministerie van Financiën 

agenda 

Verga derdat um en - t ij d 

Verga derplaa ts 

Deel nemers 

Agendapunten 

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

Webex 

1. Aa nvang 4 de bege leid ingscom missie, nieuwe dee lnemer: 
(Direct ie Co mmunicat ie). 

2. Vast stellen agenda ( Bij lage 1) : 

3. Verslag 12-05-202 1 (Bij lage 2) 
I nput DJZ, cd O&P. Te r vast stell ing. 

c:===:'.__ __ _J 

4. Beslispunt verwerk ingsovereenkomst: " De verstrekking van gegevens zoa ls 
vor ige bege leid ingscom missie is besloten, te duiden als een verwerking in het 
kader van de AVG en de minister aan te merken a ls verantwoord elij ke voo r de 
verst rekking van de gev raagde gegevens en PwC voor de verdere verwerking 
van de e-ma ils aa n t e merken als verantwoo rdelij ke. Derhalve de 
verwerki ngsovereenkomst in deze st rekking te wij zigen." 

5. Facili te ren oud medewerkers (Bij lage 3) 

6. Sta nd van za ken BVA e-ma ilbox/ be ll ij st. In verband met vertrouwelij kheid/ 
privacy geen bij lage, monde linge t oe licht ing 

~----~ 

7. Concep t memo aa ngepast budget PwC (Bij lage 4) 

8 . DOR techn ische br iefi ng 
Samenvatting door~en DJ 

BVA-offi ce 

Aute u r 

Pag ina 1 van 2 
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9 . Comm unicatie 
- reacties int ranet (BVA opges lagen t/ m 27-5-2021) 
- Q&A Commu nica tie Overzicht 

10. PwC: 
- Update voortga ng onderzoek; 
- I nte rviews; 
- Forensisc h onderzoek; 

11. Ter info : 
Onderbouwing onderzoek medewerkers TSL (Bij lage 5) 
Vraag en antwoord van/ aa n 
Laatste versie Q&A l ijst 

12. Wvttk/ rondvraag 

Pagina 2 va n 2 
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Ministerie van Financiën 

agenda 

Vergaderdat um en - t ij d 

Vergaderplaa ts 

Deel nem ers 

23 juni 2021, 17 :00 - 18:00 uur 

Webex 

D 1 lc=JI 
c=J 1 Il 1 
1 IC] 

CJ c::=JI 

1 c=J 
CJ 

IDc=J a 12 
0 aes 

Agendapunten 

1. Aa nvang 5 de bege leidings co m missie 

2. Vast stellen agenda ( Bijlage 1) : 

3. Versla g 01-06-2021 (Bij lage 2) 
Ter vaststelfing. 

4. WhatsAp p/ ber ichten (Bij lag e 3, 4 en 5) 
Ter besluitvorming 

5. PwC: 
a) Voortga ng : 

I nterviews 

1 

besp reekpunt: invu lling verzoek tot beschikken over interv iewverslag 
na uitbrengen ra pport. I nterview protocol : "Echter, indien gewenst , 
kunt u na bekendmaking va n het onderzoeksrapport over uw 
inte rviewverslag beschikken." 

Dig itaa l onderzoek: 
bespreekpunten : (1) voortga ng opgevraagde laptop en docu mentat ie, 
(2) status mobiele telefoons 

Openstaande bezwaren tegen onderzoek in ma ilboxen en interviews 

BVA-offi ce 

Auteur 

C=::J 

Pag ina 1 van 2 
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b) Im pact recente ontw ikke li ngen op onderzoek 

c) Aa ngepaste planning en budget 

6. Com munica t ie 
- Q&A lij st (Bij lage 6) 

7. Zorgp unt DT BD 
I ngebracht door vertegenwoord iger BD - ter besprek ing . 

8 . Ter info : 
React ie D (Bij lage 7) ~--~ 

Rapportage 7de VGR (Bij lag e 8) 

Memo goedkeuring verwerken da ta, aa nvull ing (Bij lage 9 ) 
Behoort bij AP 4, betreft het verzoek vanuit PwC 

9 . Wvttk/ rondvraag 

Pagina 2 va n 2 

00005 



1057169 

Ministerie van Financiën 

agenda 

Vergaderdat um en - t ij d 

Vergaderplaats 

Dee lnemers 

7 j uli 2021, 09 : 30 - 10:30 uu r 

Webex 

~-~-------"~~,,,,,,1-=----~ 
CJ a~e 

Agendapunten 

1. Aa nva ng 5 de bege leid ingscomm issie 

2. Vastste llen agenda ( Bij lage 1) : 

3. Vers lag 23-06-2021 (Bij lage 2) 
Ter vaststelfing. 

4. I nzage eigen e-ma ilbox (Bij lage 3) 
Ter info 

5. PwC: 
a) Update onderzoeksproces - interv iews, info verzameling (d ig itaa l 
onderzoek) 
b) Rapportage 
c) Proces van wederhoor 
d ) Update budget 
e) Op roep in t ranet (Bij lage 4 ) 

6. Comm unicatie 

7 . Reactieterm ij n bezwaa r 

8 . Komende bege leid ingscom miss ie 

9 . Wvttk/ rondvraag 

BVA-office 

Auteu r 

Pagina 1 van 1 
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Ministerie van Financiën 

agenda 

Vergaderdat um en - t ij d 

Vergaderplaats 

Deel nemers 

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

Webex 

c=J 
CJ 

CJ CII ll~c=J CJ 

~ 
Afwezi g : p 

Agendapunten 

1. Aa nva ng 7 de bege leid ingscomm iss ie 

2. Vastste llen agenda ( Bij lage 1) : 

3. Vers lag 07-07-202 1 (Bij lage 2) 
Ter vaststelling. 

4. PwC: 

1

1 

1 51 
iB 

a) Update onderzoeksproces inte rviews 

Il~ □ 
1 

re=] 

b) Update onderzoeksproces info verzame ling (d ig itaa l onderzoek) 
c) I nzage rapport bege leid ingscom missie 
d) Rapportage inzage begele id ingscomm issie 
e) Rode d raden inte rviews 

Mail box en interview bezwaarmaker 

°l 

f) 
g ) 
h) 

Per functie vas tste llen welk stuk ter inzage wordt gegeven bij wederhoor 
Com mu nicat ie 

i) Wvt tk/ rondvraag 

BVA-office 

Auteur 

Pag ina 1 van 1 
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1057178 

Ministerie van Financiën 

agenda 

Vergaderdat um en - t ij d 

Vergaderplaats 

Deel nem ers 

9 sep tember 202 1, 15 :00 - 16 : 15 uur 

Webex 

D 1 lc=JI 1 

c=J 1 Il 1 CJ 
1 IC] 

CJ 1 1 c::=J 1 

c=J 

ID 

~I Sr ~'8 
Agendapunten 

1. Aanvang gd e begeleidingscommissie 

2. Vaststellen agenda (Bijlage 1) 

3. Verslag 17-08-2021 (Bijlage 2) 
Ter vaststelling. 

4. Planning 
Ter bespreking. 

- 20 septem ber ochtend : Ontvangst rap port va n PwC, vers preiding via PwC 
aa n leden begeleidingscie. Deze lezen rapport, raad plegen zo nodig 
ac hterban, en stellen ind iv idueel concept reac tie/ punten/fe itelij ke 
onj uistheden op . 
- 20 septem ber: TSL start met voorbereiding reactie op rapp ort/ Ka merb rief. 
- 22 septem ber: Besp rek ing rapport/reacties intern Fin (SG n.a. i.v.m. 
Prinsjesdag ). 
- 24 septem ber ochtend : Reacties van begele idingscie naa r PwC. 
- < da t um> concep t Kame rbri ef naa r Stas door TSL 
- ( uiter li j k) 28 september oc htend : ontvangst defin it ief rapport van PwC. 

- 28 septem ber: check op wij zig ingen t bv Kamerbrief door TSL. 
- 29 septem ber: verzend ing Kamerbrief en rapport. 
- 29 septem ber: com munice ren aa n (betrokken)medewerkers (zie com m. 
plan). 
- 29 septem ber: persber ich t en med ia op loop (zie com m.plan). 

BVA-offi ce 

Aute ur 
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Afh andeling WOB verzoek, nazorgfase voor medewerkers en afhandeling 
inkoo p, zij n buite n deze planning gehouden. 

5. PwC 
a) Voortga ng hoor-wederh oor 

b ) Aa npass ing hoo r-wede rhoor 

c) Rapportage 
- I ngestu urde v ra ag: wel/ geen gebru ik van persoonsna men in het 
rapport? 

- Wijze van becommentar iëring rapport. (overgenomen uit vorige 
begeleid ingscom m issie) 

6. Nazorg medewerkers 
- Lij st met geïntervi ewden en bet rokkenen naar TSL voor na zo rgt raj ect . 

7. Communicatie (Bijlage 3) 
Ter vaststelling 

8 . Wvttk/ rondvraag 
- Aa ndac ht voor WOB verzoek, voortga ng en samenhang met rapport PWC 

- Kosten/Inkoo p. 

Pag ina 2 va n 2 
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Ministerie van Financiën 

agenda 

Vergaderdat um en - t ij d 

Vergaderplaats 

Deel nem ers 

27 septem ber 2021, 14:45 - 15: 45 uu r 

Webex 

Agendapunten 

1. Aanvang llde begeleidingscommissie 

2. Vaststellen agenda (Bijlage 1) 

3. Verslag 09-09-2021 (Bijlage 2) 
Ter vaststelling. 

4. Verslag 22-09-2021 (Bijlage 3) 
Ter vaststelling. 

5. Planning 
Ter bespreking 

- 24 septem ber: Reacties van bege leidingsc ie naa r PwC gest uurd? 
- < da t um > concept Kamerbri ef naa r Stas door TSL 
- ( uiterli j k ) 28 september oc hte nd: ontvangst definit ief rapport van PwC. 
- 28 septem ber: check op wij zig ingen t .b.v . Kamerbrief doo r TSL. 
- 29 septem ber: verzend ing Kamerbrief en rap port. 
- 29 septem ber: com munice ren aa n (betrokken) medewerkers . 
- 29 septem ber: persber icht en med ia op loop. 

Afh andeling WOB verzoek, nazorgfase voor medewerkers en afhandeling 
inkoo p, zij n buite n deze planning gehouden. 

6. PwC 
a) Voortga ng hoor-wederhoor 

BVA-offi ce 

Aute ur 

Pagina 1 van 2 
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b) Rapportag e 

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

8 . Versprei ding rapport / Communicatie 

9 . Wvttk/ rondvraag 

Pagina 2 va n 2 
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> Ret ouradres Postbus 20201 2500 EE 's-gravenhage 

Ministerie van Financiën 
Secretaris-Generaal 

Datum 
Betreft 

Geachte 

10 juni 2021 
Ontheffing geheimhoudingsplicht 

L_ ___ __':J-~ 

Ministerie van Financiën 

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 
geheimhoudingsplicht te 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 tot 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, 

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 infin.nl 

Ons kenmerk 
202 1-0000113590 

Uw brief (kenmerk) 
d.d. 4 juni 2021 

Pagina 1 van 1 
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pwc 

Memo 
Aan: Ministerie van Financiën,c=:::J~--

Van: PwC Forensic Services, C=:J~----
Datum: 22 juni 2021 

Betreft: OZ2.1.007 - Aanvullend verzoek verwerken digitale gegevens 

G€achtec=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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pwc 
Naam Toelichtin2 

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 memo-
Palmen). Inmiddels ook uitgenodigd voor interview. 

1 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 memo-
Palmen). 

1 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 memo-
Palmen). Inmiddels ook uitgenodigd voor interview. 

1 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 memo-
Palmen). 

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 memo-
Palmen). 

1 1 Secretaresse MT Toeslagen 11. 
L_J~ We hebben begrepen dat 1 1 1 1 is betrokken bij de 

informatievoorziening aan de Commis.sie Donner en ten behoeve van het 
ADR onderzoek. Inmiddels ook uitgenodigd voor interview. 

~ 1 

We hebben begrepen dat 1 1 1 lis betrokken bij de 
informatievoorziening aan de Parlementaire Ondervragingscommissie 
Kinderopvang;toeslag. Inmiddels ook uitgenodigd voor interview. 

1 Naar aanleiding van bevindingen uit email re..,iew (ontvangt het memo-
Palmen via e-mail). 

1 Naar aanleiding van bevindingen uit email re,iew (ontvangt het memo-
Palmen via e-mail) . 

1 Secretaresse Menno Snel 
1 Il 11 Secretaresse Menno Snel 

1 Politiek assistent Menno Snel 
r 7 Secretaresse ~ 

1 Secretaresse J~ 
1 Secretaresse IC=:J 

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 

30320629Fo91NMj2021 
Pagina 2 van 3 

1ctie 
atssecretaris van 

inanciën; augustus 
01 - februari 2020 

elastingdienst; 
anuari 2017 - januari 
020 

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

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

ezien functie in relatie tot onderzoeksvraag 
(hiërarchische escalatie lijn). 
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pwc 

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 

verslag Bege leidingscom m issie OZ 21007 

Vergaderdat um 

Aa nwezig 

AfweZi g 

Kopie aa n 

1. Derde bijeenkomst begeleidingscommissie 
Opening door de voo rz it te r, Dl 1 1. Hij heet iedereen welkom . 
c=J D ~--- ( Direct ie Ju ri disc he Za ken), 1 1 ~-- (Directie 
Comm unica t ie) sluit en voor het eers t aan, waarvoo r da nk. 

2. Vaststellen agenda 
De agenda is vastges teld. Er zij n geen aa nvullende agenda punten 
aa ngeleve rd. 

3 . Verslag 21-04-2021 
D beda nkt de aa nwez igen voor de input . De input d ie aa nge leve rd is, wordt 
akkoo rd bevonden en verwerkt. Hierna is het co nceptvers lag defi nit ief. Oproep 
va n de voo rz it ter om t ijd ig reac t ies op het verslag door t e geven zodat op 
vergadering het verslag en event uele wijzigingen ku nnen worden vastges te ld. 

4 . De volgende punten zijn besproken: 

Advies raadplegen mail n.a.v. verzoek PwC 
c=J ligt het advies van de La ndsadvocaa t t oe, op d it moment wordt nog 
uitgezocht of het advies openbaa r gemaakt kan worden. Dit wordt nade r 
besproken op de departementen. Zod ra de uit koms t er is van dit gesp rek, kan 
de bri ef met of zonder vermeld ing van het ingewonnen ad v ies, naa r de kamer 
gest uurd worden. 

Advies landsadvocaat (hierna LA) toegang e-mail (oud)medewerkers 
Het ad v ies is naa r de begele id ingscomm issie gest uurd en iedereen heeft hier 
kennis van kunnen nemen. 
PwC had g ra ag gezien dat de LA contact had opgenomen met PwC, zoda t zij 
direc t toelicht ing/ verduide lij king hadden kun nen geven. 

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 

N u mm e r ve rslag 
003 

Aute ur 

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

Pag ina 1 van 4 

00012 



1080695 

~-~!Besloten word t conform de eerder afgestemde werkwij ze, volgens 
opd rac ht , het werk t e hervatten. 

Ter besluitvorming□ 
Deze besl isnot it ie ( b1J age 4 bij agenda " Raadp legen ma il n.a.v . PwC") is 
voo rge legd aa n de begeleidingsco mmiss ie en de leden zi~n . nj het verwerken 
va n de input, akkoord. Hiermee wo rdt ook het besluit va beves t igd dat er 
onderzoek komt in de betreffende e-m ail boxen conform het a gesp roken 
proces . Naast de eerste g roep met (voo rma lige ) co llega 's vanaf plv . DG, 
kun nen nu ook de collega 's tot plv. DG worden benaderd . 

Voortgang informeren medewerkers over onderzoek mailboxen. 
Bij gevoegd is een conceptb rief aa n (oud ) medewerkers daa rvoor waa rin adv ies 
LA is verwerkt. De co lleg a's van I penade ren de (voo rma lig ) co lleg a's 
telefo nisch , alvorens zij een e-m ail ontvangen. Vrij dag 14 mei 202 1 wo rden de 
eerste bri even verzonden. Hierna is er een reactietermi j n van een week. 

PwC : 
Update voortgang onderzoek; 
PwC is een st uk verder gekomen met het dig itale onderzoek. Er wordt, in het 
bij zij n van waarnemers van MinFin, info rmatie ove rged ra gen. De ingewonnen 
da ta uit voo rgaande onderzoeken geeft een goede basis om de nade re 
zoekstrateg ie t e bepa len. Tevens kan PwC hiermee uitzoeken hoe deze 
info rmatie kan worden gebruikt in het verdere verloop van het onderzoek. 
PwC geeft aan dat z ij een verzoek gaan indienen om van een geselec teerde 
lij st met daa rin betrokkenen de telefoons/ WhatsApp te doorzoeken. Zij 
benad ru kken dat d it een weloverwogen lij st met namen is. Er wordt spec ifi ek 
gekeken naa r een bepaalde periode. Dit za l opgenomen worden in het 
verzoek. Vanu it de begeleidingscomm issie is verzoc ht om dit verzoek zeer 
goed te onderbouwen. 

Datum eindrapport : 
PwC: Het is moe il ijk om een insc hatting t e maken op welke dat um zij het 
rapport kun nen inleveren. De ee rder beoogde datu m van 1 j uli 202 1 za l niet 
worden behaald . Zod ra PwC de beschikkin g heeft over de e-mailboxen, kan 
een betere insc hatting worden gemaakt ten aa nzien van de beoogde 
einddatum 1 ~erzoekt aa n PwC om in de volgende begele id ingscom miss ie 
een beoogde da tu m in te brengen. Actie: PwC 

Kosten : 
PwC: Zoals reeds is aa ngegeven in de vorige begeleid ingscom miss ie, is de 
prognose dat zij meer uren nod ig hebben voo r het ond erzoek da n beg root is. 
De bege leidingscommiss ie verzoekt om een opga ve te maken en te 
presenteren in de volgende begeleid ingscommiss ie. Actie: PwC 

Signaal PWC: 
PwC is in een v roeg stad ium van het onderzoek benaderd door een 
medewerker va n de Belastingd ienst . De persoon in kwes t ie was reeds op de 
hoogte dat PwC het onderzoek geg und was en dat een spec ifieke onderzoeker 
betrokken zou zij n bij dit onderzoek. Besp roken word t dat d it punt 
samenhangt met inte rne communica t ie. Dit voorstel staa t op de agenda . 

Interviews: 
PwC heeft aa n l ~en overzi cht aange leverd met daa rop de namen van 
(oud)co ll ega 's waa rb ij zij een interv iew af w illen nemen. De (voo rma lig ) 
medewerkers d ie op deze l ij st staan, worden op korte t ermij n ingeli ch t doo r□ 
~ en zullen hierop worden benaderd door PwC. 

Impact huidige politieke ontwikkelingen op onderzoek: 
PwC besp reekt o.a. de situat ie en eventuele samenhang rondom de notulen 
van de minister raad die openbaa r zij n gemaa kt . 
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BOA heeft op bas is van contact over mail box verzoek begrepen dat bij twee 
personen waarva n de e-ma il box wo rdt onderzocht anonimite it voor hen een 
zo rg punt is. PwC geeft aa n dat zij er al les aa n doen om het comfort t e bieden, 
maar dat het niet gegara ndeerd kan zijn. Ind ien er v ragen zijn, kan men deze 
ste l len. Comm unica t ie h ierover volgt midde ls te lefoon en e-mail. Daar kan 
men op reage ren en eventueel vragen ste llen. 

5. Communicatieplan van Aanpak - interne communicatie 
Comm unicat ie licht het document toe. Co mmu nicat ie wi l z.s.m. een ber icht 
plaa tsen op de int ranet sit es en verzoekt de aa nwez igen om op haar concept
bericht t e reageren . I n dit doc ument staa t o.a. een pa rag raaf waarin de Q&A's 
zij n opgenomen. Ook hiervoor vraagt co mm unica t ie om input . Het verzoek aa n 
de begeleidingscom m iss ie : vu l aa n en lever input zoda t op voo rha nd zoveel als 
moge lij k ka n worden uitgelegd . Bes loten wordt niet te wachten met inte rne 
com mun icatie, ook n iet op Ka merbri ef o. i.d., maar z.s.m. intern te 
com municere n op het portaa l. Actie communicatie 

6. Wvttk/Rondvraag: 
PwC verzoekt om hen te betrekken op het mom ent dat PwC gecit eerd wordt in 
com municatie. Men geeft aa n dat dit t ot op heden, zoa ls bij de communicatie 
rondom de kamerbrief, de brief aa n medewerkers en ook het vraagstuk van 
RTL, goed is gelopen maa r benadrukt het be lang ook voor de toekoms t . 

Het is vo lgens PwC niet de bedoe li ng da t medewerkers van de Belast ingd ienst 
ze lf contact op nemen met medewerkers va n PwC. Het con tact loopt in principe 
v ia I pp verzoek van PwC. 

De va kbonden en ondernem ings raad zijn geïnform eerd ove r de start van het 
onderzoek. 

Ter info: 
Bij lagen d ie z ijn meegezonden/ besproken : 

Reactie MinFin aan PWC op verzoek (Bijlage 6) 
Ter info. 

Kamerbief opdrachtformulering (Bijlage 7) 
Dit proces loop t, er vo lgt nog afstem ming t ussen de stas van o.a. BZK en 
MinFin. 

Vragen en concept antwoorden RTL over onderzoek memo P 
BVA: dit proces loop t , comm unicatie heeft hier in de leiding. Vanu it PwC is de 
woordvoe rder gea t tendeerd . Het is mogelij k dat de med ia PwC benadert met 
vragen ove r d it onderzoek. Z ij zullen, indien deze s it uatie zich voordoet, 
verw ij zen naa r de woordvoe rder va n het Ministe r ie. 

Aangepaste brief mailboxen, concept na advies Landsadvocaat 
(Bijlage 9) 
Ter info, verzoek input t e leve ren aan BVA. 

Bijlagen bij verslag (extra): 

Aangeleverd Titel 

door : 

BVA Defi nitief verslaq 20210421 

BVA Definitief verslaq 20210331 

Info : 
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Actiepunten! ijst 

Nr- Omschrij ving Actiehouder- Info Afgerond 
. 
1 Proonose opleverdatum rap port PwC 

2 Overzicht urenbested ino en te best eden uren PwC Aanoe leverd Nee 

3 Interne commun iceren Commun icatie 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Besluiten en afspraken 

Nr- Omschrij ving Besluit/ Info Datum 
. Afspraak 
1 PWC zo rgt voor agenda Afsp raak 31-03-2021 

2 OIF zo rot voor vers lao Afsp raak 31-03-2021 

3 Plan van aanpa k/ Wij ze van informatieverz ameling, Bes luit 31-03-2021 

zie memo '"M F Proces - digita le 

qeqevensverwerkinq" 

4 De formatie van de begeleidingscommissie kan Afsp raa k 31-03-2021 

wiizioen, al naaroe lano de behoelte 

5 Bes lisnotit ie onderz oek e-mailboxen Bes luit 12-05-2021 

Starten met interne commun icatie 
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verslag 

Vergaderdat um en - t ij d 

Vergaderplaats 

Dee lnemers 

Agendapunten 

Ministerie van Financiën 

Bege leidingscomm iss ie OZ 21007 

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

Webex B Il l, CJ Pwc,9 
~-_P_wc~,~l~_l-=---~Pwc,t=J 
~---====== ~ PwC (Pr ice Waterhous~e--~ 

Coope rs ), ~~ ~ l"=="-'C]c=J, 

b i 1'1 1 .... ,c=lOC I, 

1 ï,î~--, __ _jc=Jc=J 

1. Aanvang 4de begeleidingscommissie 
~--~ 

De voorz it te r heet iedereen welkom , ~--~ ~-~~Directie 
Comm unicatie) sluit voor het eerst aa n. Voor agendap unt S sluiten de 1 

van MinFin en Be lastingd ienst aa n. ~-~ 

2. Vaststellen agenda 
De voorz it te r ste lt de agenda vast, nadat opgemerkt is dat PwC een n ieuw 
ve rzoek heeft inged iend bij ~-~voor ui t breiding in het d ig ita le onderzoek. 
Daa rvan wordt afgesproken dat dit nog n iet aa n de hu id ige agenda wordt 
toegevoegd maa r ee rst za l het verzoek "Memo MinFin_Verzoek goed keuring 
verwerken da ta_aa nvulling l" naa r de leden va n de bege leidingscommiss ie 
wo rdt opgestu urd ter adv ise ring vooQ 

3. Verslag 12-05-2021 
De voorz it te r heeft nagev raagd of een ieder akkoord is met de aa ngepaste 
input, en deze wo rdt vastgesteld. 

4. Beslispunt verwerkingsovereenkomst: 
Doel van dit agenda punt is om duidelij kheid te vers ch affen over het volgende : 
" De verstrekking van gegevens zoals vorige begele idingscom m issie is 
besloten, te duiden als een verwerk ing in het kade r va n de AVG en de 
m in ister aa n te merken als vera ntwoo rde lijke voor de verst rekking van de 
gevraagde gegevens en PwC voo r de verdere verwerking va n de e-mails aa n 
te merken a ls ve rantwoordelij ke. Derhalve de verwerkings overeenkomst in 
deze strekk ing te w ij zigen." 

BVA-offi ce 

I nli chti n gen 

Dc::=:Jic=J 
c=J 
c=:::J@m infi n.nl 
www.m infin.nl 

Datu m 
2 j un i 2021 

N umme r verslag 
004 

Auteur 

rr7CJ 
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Dit is door DJZ ingebracht. PwC gaat hier mee akkoo rd. MinFin/DJZ za l het 
voortouw nemen t. a.v. het opstellen va n een nieuwe 
ve rwe rkingsovereenkomst en daar ook PwC bij betrekken. 
Actie: BVA/DJZ. 

5 . Faciliteren oud-medewerkers 
Besproken wo rdt het memo "Advies verzoek beschikbaa r ma ken e-
ma ilbox_Vl.0" opgemaa kt door I ra n Be lastingd ienst en MinFin. Zij 
slu iten voor d it gesprek aa n en geven een toe licht ing hoe d it memo tot stand 
is gekomen. Zij geven beknopt aa n dat het inzien van de ma ilboxen 
beveiligings r isico's met zich meeb rengt , en heb ben in hun memo een advies 
meegegeven. 
De voorz it te r beda nkt hen voor deze memo. De e-ma ilboxen worden onder 
voorwaa rden (optie 2) besc hikbaar gesteld. Het advies van de Ciso 's word t 
hiermee overgenomen door de begeleidingscomm iss ie. 
De voorz it te r verzoekt om een bericht op te ma ken dat alleen naar de 
bet reffende medewerke rs verstuu rd wo rdt (d it betreft de voo rma lig co llega 's) . 
Uitgangspunt vo rmt de geadv iseerde opt ie 2, waarb ij de st rekking van het 
bericht aa n de medewerkers moet zij n dat z ij gefac il itee rd zullen wo rden 
ind ien zij gebruik wi llen maken va n het aa nbod om hun agenda/ e-ma il in t e 
kunnen zien. De voorzitter geeft aa n dat het goed is om reken ing t e houden 
met beveilig ingsr isico 's maar dat da t niet de toon va n de boodschap zou 
moeten bepalen. 

De voorz itte r vraag t aa n PwC of zij akkoord z ij n met de keuze dat MinFin/BD 
de voorm ali g medewerkers w il fac il iteren, en zij geven aan dat ze akkoo rd 
zijn . Actie: Communicatie/O&P/BVA 

6 . Stand van zaken BVA e-mailbox/ bellijst . 
De beslisnot it ie is na besluitvorm ing ook nog aan11aangeboden ter 
ondertekening, inc lus ief de lijst van personen en c!eextra onderbouwing 
va nuit Toes lagen. 
Iedereen op de li jst is inmiddels benade rd en is bereikt . Er zij n nog twee 
mensen d ie bezwaar heb ben op inzage van hun e-mailbox en een co lleg a 
heeft nog bezwaa r tegen het interv iew. 
PwC kan de e-mailboxen van de personen die aa ngegeven hebben geen 
bezwaar te hebben/ ins temmi ng te geven, gaa n benade ren, en va nuit de 
begele idingscomm issie word t het gesprek aangegaan met de co llega 's die nog 
bezwaa r hebben. Er zal daa rnaas t worden ve rkend wat de mogelij kheden en 
onmogelij kheden zij n als men blij ft bij het bezwaa r/ we ige ren. PwC geeft aa n 
da t betreffende medewerkers/bronnen met bezwaar we l een belang ri jke ro l 
hadden 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 een co ncept memo ingezonden "Concept memo aa ngepas t budget 
PwC" waa r in zij aa ngeeft da t de kostenberekening die in eers te instant ie is 
gemaa kt, niet meer st rookt met de huidige stand van zaken en moet worden 
aa ngepast . 
De voorz it te r constateert dat er sprake is va n een zeer fo rse oversch rij ding en 
ve rzoekt om nader te onderzoeken wat er nodig en moge lijk is, in kleinere 
vo rm met advies van de expe rts va n inkoop . Daarnaast w il de voorz itter 
hierove r in gesprek met de pa rtner va n PwC. Actie: BVA/Inkoop 

8. DOR technische briefing 
Onlangs is er een tech nische toe licht ing gehouden doorc=J en D bij c:::J D Daar is gesproken ove r d it onderzoek. Na dit gesprek is er door 
een brief gestuu rd, daarin zij n vragen gesteld en opmerkingen geplaat~s-t .--~ 
Deze 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 uit O&P, en zal 
schrift elij k en mondeling worden t oegeli cht . Be lang rijk punt uit het ges prek is, 
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is da t de DOR meer betrokken zou w il len worden bij d it onderzoek. De 
voorz itte r verzoekt om de re leva nte docu menten door te sturen en verzoekt 
om de DOR maximaa l te info rmeren. Actie: O&P/Communicatie/BVA 

9. Communicatie 
1 1 ste lt zichzelf voor, vertelt over de acties d ie co mmunicatie heeft 
uitgezet. 
Er vo lgt een korte besp reking waa rin even terug wordt gekeken naar de 
comm unicat ie tot nu toe. Daa r zijn verbeterp unte n u it geput. O.a. de t im ing 
va n het plaatsen va n een ber icht. 
Comm unicatie is vo lop bezig met het voo rbe reiden va n een informa t iepag ina. 
Op deze pag ina komt o.a. een Q&A en info rmatie rondom dit onderzoek. Het 
moet een v indplaats worden waa r voorname lijk leidinggevenden antwoorden 
v inden op v ragen d ie z ij niet kun nen bea ntwoo rden. 

- react ies intranet (BVA opgeslagen t/ m 27-5-2021) 
Er zijn react ies geweest op het beeldkrant be richt rondom de start va n dit 
onderzoek. DL_--'~~ heeft veel react ies gehad . Niet al leen inhoudelij k, 
maa r ook over de dag va n het beeldkrantbe richt . 
De voorz itte r benadrukt het belang va n goede en warme comm unicat ie. 

- Q&A Co mmu nicatie Overzicht 
De voorz itte r verzoekt om naast de Q&A ook goed in te springen op alle 
m isversta nden die zich rondom d it onderzoek opspelen. 
Hij verzoekt aa n comm unicat ie om een omschr ij ving van de geruchten te 
plaatsen en daarbij aan te geven dat dit ge rucht niet j uist is. 

De voorz itte r verzoekt om mense lijk contact te onderhouden met de 
betrokken (voorma lig) co llega 's. BVA geeft aa n dat d it t ot op heden ook zo 
wo rdt ingevu ld . I edereen is gebe ld va n tevo ren waarva n de mail box is 
gevraagd te onderzoeken. Met de bewindspersonen is gesproken en ook a ll e 
personen die (per ma il ) v ragen erover hadden geste ld of bezwaa r tegen 
hebben gemaa kt zij n pe rsoonli j k benaderd . Daarnaast is het voornemen met 
hulp van Comm unicat ie om op Rij ksportaa l een terugbelverzoek knop o. i.d . te 
ma ken zodat ook personen bu iten het onderzoek die met zorgen/ emoties 
zit ten persoonlij k benaderd kun nen worden. 

10. PwC : 
- Update voortgang onderzoek; 

- I nterv iews; 
De interv iews zijn aa ngevangen en lopen de komende weken door. 
Va nu it Be lastingd ienst en O&P wo rdt aa ngegeven dat z ij via col lega 's 
hebben vern omen dat het niet als inte rv iew wo rdt erva ren maa r als 
verhoo r/ zij zich afvragen of d it niet bete r a ls " gesprek" kan worden 
aa ngekondigd en niet als " interv iew". De hu idige teks 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 eventuee l te w ij zigen. 
- Digitaa l onderzoek; 
De e-mail boxen va n de Be last ingd ienst en van het Min isterie van 
Financiën wo rden op d it moment ove rged ragen voor ve rwerk ing door PwC 
(het doorzoekbaa r ma ken, fi lte ren enz.) De doc umenten van de POK en 
Com missie Donner zij n doorzoc ht en worden nu ve rder gefi lte rd en 
onderzoc ht op relevant ie. Oo k Dig idoc is doorzoc ht , de docu menten 
worden verwerkt en onderzocht . De netwerkschijven worden doorzocht, 
dit proces loopt nog . Een stru ikelblok hier in is de capa cite it van de servers 
va n Dig iDoc. De performa nce en capac ite it van deze servers wo rdt op de 
proef gesteld door de voor deze se rver meer ongebrui kelij k hoeveelheid te 
exporteren documenten. 

11. Ter info: 
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Onderbouwing onderzoek medewerkers TSL (Bij lage 5) 
Deze bij lage is te r info vers t uu rd, en h iermee is vo ldaa n aa n het verzoek 
van de begeleidingscomm iss ie. Dit docu ment is t oegevoegd aa n het fo rm ele 
traj ect naa rC==:ler ondertekening. 
Vraag en antwoord van/ aan: 
Deze bij lage geeft weer wat de v ragen zij n d ie (voo rmalig) collega 's hebben 
geste ld in navo lging van het ber icht n.a.v. de u itvraag e-mailbox en 
interv iew en de gegeven antwoorden. 

12. Wvttk/ rondvraag 

Nr 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Mevrouw Palmen heeft aangegeven da t zij een onveil ig gevoel heeft b ij de 
react ies die zij gelezen heeft op o.a. int ranet/ beeldkrant . BVA is met 
comm unica t ie in gesprek om te bezien welke act ie daa r op moge lijk is en za l 
te rugkoppelen aa n mevr. Palmen. Verzoek is om haa r vooraf te inform eren 
ind ien er een bericht wo rdt geplaatst waarin zij wordt genoemd/ het 
onderzoek wordt genoemd. 
Mevrouw Palmen haa r e-mail box wa s t ij delij k niet bereikbaa r/afgesloten door 
BD, onda nks alle voorzorgsmaatreg elen/waarsch uwing van tevoren, is d it 
toch gebeurd. Het is inmiddels v ia escalat ie hersteld. 

Actiepuntenlijst 

Omschrijving Actiehouder Info 

Nieuwe versie verwerkinosovereenkomst maken DJZ 

Faciliteren oud medewerkers BVA 

Collega's benaderen met bezwaren BVA+BD 

DOR relevante stukken toesturen BVA 

Aangepast budget adv ies l beste llen BVA+ In koop 

Besluiten en afspraken 

Nr Omschrijving Besluit/ Info 
. Afspraak 
1 DOR max imaal info rmeren Afsoraak 

2 
3 
4 

Afgerond 

Datum 
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verslag 

Vergaderdat um en - t ijd 

Vergaderplaats 

Dee lnemers 

Agendapunten 

Ministerie van Financiën 

Bege leidingscomm iss ie OZ 21007 

23 juni 2021 , 17: 00 - 18 :00 uur 

Webex 

B~I _

1

.----:_P-w: C_._,~ll~~~~I l,e;-c=]--~ PwC, 1 Pwl' =7 

1 . Aanvang 5de begeleidingscommissie 
De voorz it te r heet iedereen welkom, dit ove rleg is een week naar voren 
gesc hoven in verba nd met de aa ngeleverde verzoeken vanuit PwC die z.s.m. 
uitgezet moeten worden. Zie verder hiervoo r onder punt 2. 

2 . Vaststellen agenda 
De voo rz it te r ste lt de agenda vast, er worden twee agenda punten 
toegevoegd : PwC heeft een aanvullend verzoek gedaa n om inzage te k r ij gen 
in 16 e-mailboxen en drie home d irecto ries/ persoonlij ke sch ij ven. Daa rnaast 
het verzoek om onder agenda punt 7 / het onderwerp DT; DOR/ 
medezeggensc hap toe t e voege n. 

3 . Ve rslag 1-6-2021 
Deze wordt vas tgesteld. 

4. WhatsApp/ berichten (Bij lage 3, 4 en 5) 
Ter bes luitvormi ng : Er z ij n twee brieven en een not it ie bij de documenten 
voor dit overl eg gevoegd en ter bes lu itvormi ng Qangeboden. Het verzoek 
om inzage in digitale comm unica tie op de mob iele te lefoons bet reft d ri e oud
co ll ega 's (oud Stas, oud SG, oud DG) en voorma lig Directeur TSL (nog in 
d ienst) . Voo rstel is hen a ll en op vrijwill ige bas is medewerking te vragen 
waarb ij vanwege het verschil in arbe ids relat ie gekozen wordt voor een iets 
andere co m munica tie in het geva l van de medewerker die nog in d ienst is 
(va n wie va nwege die bestaa nde relat ie iets meer verwacht mag worden qua 
medewerking). De exacte uitwerk ing ind ien bet reffende personen will en 
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meewerken is maatwerk en wo rdt in ove rleg tussen betrokkene, PwC en 
Mi nFin nader bepaa ld. Besloten wordt op deze w ijze medewerk ing te vrage n 
en om deze voo rbeeldb r ieven te gebruiken. 

5. PwC: 
5.1) Voortgang : PwC deelt een presentatie, deze wo rd t meegestuurd bij dit 
ve rslag . Kort samengevat: 

a. I nterv iews : 
De interv iews zij n in vo lle gang, er is een l ijst gestuurd met daarop 
een aa ntal (oud) co llega 's die PwC wenst te interv iewen. De meeste 
zu llen korte gesp rekken worden d ie te lefon isch ku nnen 
PwC verzoekt om na te denken over het delen van het 
inte rv iewverslag nadat het rapport is opgeleverd . Er zij n 
geïnterv iewden die moge lij k over hun interv iewvers lag w illen 
besc hikken. Ge let op de pr ivacy va n andere (oud) co llega 's za l er een 
keuze gemaakt moeten worden hoe (geano nim iseerd?) dit 
aange leverd gaat wo rden. 

b. Dig itaal onderzoek. Bespreekpu nten : 
Ook het d ig itale onderzoek loopt nog doo r, hier is extra capacite it 
ingezet bij PwC om te versne llen. 

c. Nieuwe aa nvraag e-m ailboxen en home d irectory : 
PwC heeft een nieuwe, aa nvu ll ende, lijst ingezonden met daarin het 
ve rzoek om de e-ma ilboxen van 16 (oud) co llega 's mee te nemen in 
het onderzoek. Te n aa nzien va n home/ profiel d irectories: nagaa n 
wat tec hn isch moge li j k/ besch ikbaar is. Waar mogelij k het contact 
comb ineren met verzoeke n voo r gegevens va n mob iele telefoons 
aangezien het om deze lfde personen gaat ( 1 m inder) De 
begele idingscomm issie is hiermee akkoord onder dezelfde 
voorwaarden en zo rgvu ld igheden als het ee rste verzoek, da t w il 
zeggen: persoon lijke benader ing, gevo lgd door een e-ma il met 
informatie en het ve rzoek om te reageren door we l/gee n bezwaar, of 
instemm ing bij oud-medewerkers of bewindspersonen. 

d. Openstaa nde bezwaren tegen onderzoek in ma ilboxen en interv iews 
Op het moment va n deze begeleid ingscom miss ie zij n nog twee 
collega 's die bezwaa r hebben tegen onderzoek op ma ilbox en 
interv iew. Donderdagochtend 24 j uni 2021 gaat c=Jin gesprek met 
deze co llega 's . 

5.2) Impact recente ontw ikkeli ngen op onderzoek 
Er wo rdt kort st il gestaa n bij de opmerkingen va nuit het vragenu ur en react ies 
uit de med ia. PwC geeft in haa r rapport antwoord op de vragen d ie in de 
opd racht staa n ges teld. Daarvoor is goed onderzoek nodig. 

5.3) Aa ngepaste planning en budget 
PwC heeft in de prese ntatie een slide gevoegd waarin zij de nieuwe planning 
laat zien" 
Deze planning (bij lage) loopt door tot en met week 36 . PwC geeft aa n dat er 
ru imschoots de t ij d wo rdt genomen voor hoo r en wederhoo r i. v .m . de 
va ka nt ieperiod e. 
Er wo rdt benadrukt dat het gesprek over het (aanpassen van) budget hier nu 
niet aan de orde is maa r apart besp roken wo rdt. Hiervoor wordt een afspraak 
gemaa kt met inkoop/bedrij fsvoe ring. 

6. Communicatie 
- Q&A lij st (Bij lage 6) 
De info rm at iepag ina omtre nt dit onderzoek staat online op intra net Toeslagen 
Belast ingd ienst. Feite nonderzoek memo - Toes lagen (belast ing dienst.nl) Er 
staat een verkorte vers ie van de Q&A op deze pag ina. 
Bij elk nieuw nieuwsbe r icht staat er een link naa r deze pag ina. Com mu nica t ie 
ve rza melt de reacties op de dive rse int ranetpag ina's en kij kt of hierop 
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gereageerd moet worden. Er wordt va n gedachte n gewisse ld ove r het idee om 
een web inar te orga n iseren over dit onderwerp . PwC merkt op da t het niet in 
het belang va n het onderzoek is wanneer betrokkenen bij het onderzoek hier 
onderli ng met elkaar over in gesprek gaa n; alt hans niet lopende het 
onderzoek. Daarover v indt geen besluit plaats en er blij ft aa ndacht va nuit 
comm unicat ie voo r event uele info rmatiebehoefte van uit medewerke rs en hoe 
hierin te voorz ien. Zo volgt nog interne be r ichtgev ing zod ra ook de Kamer 
wo rdt geïnfo rmeerd over de nieuwe planning Actie: Communicatie. 

7. Zorgpunt DT BD en medezeggenschap 

I ngebracht door BD, L__J___l-J geeft aa n dat er een hoop zo rgen leven 
onder de Be lastingd ienst DT- leden over de impac t va n het onderzoek naar 
' het memo Pa lmen' op de ve iligheid en het welbevin den van alle medewerkers 
en het (va nwege de aard van het onderzoek) gevoel van ont breken va n steun 
vanuit werkgeverszijde voor de bet rokken medewerkers. Directeuren melden 
dat er een grens lij kt t e zij n oversc hreden, d ie een enorme doo rwerking heeft 
en nog zal hebben in de man ier va n werken en het omgaa n met elkaar. 
en dat voor hen een grens zou zij n overschreden. Dit signaa l wo rdt bespro ken 
en gehoord. Vz merkt op dat DT in ge legenheid is om direct metDcontact 
op te nemen hierover, en dat hij d it ook van hen verwacht gez ien de inhoud 
va n deze boodsc hap Hij heeft ze recent nog gesproken en toen is d it niet naa r 
vo ren gebracht . DOR: ~--~heeft een signaa l afgegeven dat zij van men ing 
zijn dat de wij ze waarop het onderzoek plaa tsv indt, in de toekomst op een 
andere ma nier moet p laatsv inden. ! ~ebben on langs een 

~ rek gehad en de uitkomst is dat d it een goed gesprek is geweest . D 
L_Jheeft een stap naar de rec hte r ove rwogen, maa r hebben hier na dit 
gesp rek vanaf gezien. Ze blij ven we l zeer krit isch en afgesp roken is dat de 
we rkwij ze in een regeling wordt vastgelegd voor de toekomst waa r zij bij 
wo rden betrokken . 

8. Ter info: 
- Reactie co llega (Bij lage 7) 

1 1 heeft een be richt ontva ngen, zie bij lage. Verzoek van !lom 
hier kennis van te nemen. De betreffende co llega vraagt d ito~ 
aandac ht te brengen va nObegeleid ingscomm issie, waa r op deze w ij ze 
aa n tegemoet wo rd t gekomen. Daarnaast is het verzoek hierover na te 
denken en in de rapportage fase za l d it aan bod komen. 
Rapportage 7de VGR (Bij lage 8) . 
Er is een tekstvoo rste l doorgegeven aa n SRB v.w.b. de 7de VGR. De tekst 
is als bij lage t kn meegestuurd. 

9. Wvttk/ rondvraag 
PwC: Er is een overl eg geweest t ussen PwC en MinFin over de 
verwe rkingsovereenkomst . De u itkomst erva n is dat er een nieuwe 
verwe rk ingsovereenkomst wordt opgemaakt waa r in beide partij en zich 
kunnen v inden. 
PwC: Diverse betrokkenen (zowel ma ilbox als interv iew) hebben 
aangegeven (zowe l bij PwC als Fin) g raag ee rder nauw(er) 
geïn formeerd/ betrokken te worden bij het co nceptrapport en de duid ing 
erva n. Deze behoefte kan in de vo lgende fase ( rapportage) besp roken 
worden en dan kan besloten wo rden welke groepen/hoe te 
informeren/betrekke n. 
MinFin; kunnen mensen, d ie nog niet z ij n benaderd, zich opgeven omtrent 
d it onderzoek iets te verklaren? 
PwC geeft aa n be reid te zij n iedereen die meent dat hij iets toe te voegen 
heeft , te woo rd te staa n. Ove rwogen wordt of er act ief een oproep moet 
worden gedaa n maar dit kan j uist ook heel vee l ' ruis' op leveren, wat het 
onderzoek vert raagt. Afgesproken wordt dat iedereen d ie aa ngeeft da t h ij 
PwC wil spreken actief in contact wordt gebracht met PwC, opt ie ' oproep' 
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Nr 
. 
1 

2 

3 

wordt gepa rkeerd/nader ove rwogen in kle iner gezelschap va n adv iseurs . 
Actie: PwC en MinFin/ Communicatie. 
Verzoek vanuit MinFin: g raag z.s.m . oproep voor interv iew i. v.m. 
voo rbereid ing en va kant ie. 

Actiepuntenlijst 

Om schrijving Actiehouder I nfo 

I nfonnatiebehoefte verzamelen en voorste l voo r Communicatie 

communicatie maken 

Oproep om mensen die info rmatie hebben omtrent Communicatie/ 

het onderzoe k, zich te me lden MinFin 

Besluiten e n afspra ken 

Nr Omschrijving Besluit/ I nfo 
. Afsoraak 
1 Benaderen (oud) medewerkers/ bew. Pers middels Besluit 

br ieven inza ke onderzoek aa n te lefoon en 

oersoon li i ke schii f 

2 Akkoord om de pe rso nen te benaderen die op de 

uitv raag van e-mailboxen staan . Bes loten is om dit 

persoonlij k aa n te kondigen , gevo lgd door een brief 
met info rmatie. 

3 
4 

Afgerond 

Datum 

23-6-20 21 

23-6 -20 21 
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verslag 

Vergaderdat um en - t ij d 

Vergaderplaa ts 

Dee lnemers 

Agendapunten 

Ministerie van Financiën 

Bege leidingscomm iss ie OZ 21007 

7 j uli 2021, 09 : 15 - 10: 15 uur 

Webex 

Dlr--------.--1 -~I,~ PwC, ~ 

c=J PwC, 1 1-=---===== PwC, ~ van 
~---====== ~ PwC (Pr ice Waterhouse 
Coope rs ),~~~ ,~ 

I 1. ,

1~ -Q~Ll.B 

1. Aanvang 5d e begeleidingscommissie 

2. Vaststellen agenda 
Agenda wordt zo nder nade re inbreng vastges te ld. 

3. Verslag 23-06-2021 
Het ve rs lag wordt met de aa ngeleverde wij z ig ingen, vastgesteld . 

4. Inzage eigen e-mailbox 
I n de bege leid ingscom miss ie va n 1 j uni 2021 is door de voorz itter 
aa ngegeven dat de voorm alig medewerkers goed gefaciliteerd d ienen te 
wo rden om inzage te krijgen in hu n e- mail en agenda ter voorbereid ing op 
hun interv iew. De not itie d ie er lag was te specifiek ge r icht op de r isico 's 
bezien va nui t in fo rmatiebeveiliging . OIF heeft een alte rnat ief plan van aa npa k 
aa nge leverd, dit is reeds afgestemd met o. a. BOA. De voo rgeste lde werkw ij ze 
wordt vastges teld. Deze werkwij ze is als bij lage meegest uu rd en de 
voorwaa rden worden zoa ls hier in bes ch reven geb ru ikt bij de inzage va n de e
ma ilbox. 

5. PwC : 
a) Update onderzoeksproces 
Interviews: 
De rea cties van geïnterviewden wo rden waa r mogelij k verwerkt in het 
interv iewvers lag , wat leidt tot een n ieuwe verbete rde vers ie. Dit wij kt af van 
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het interv iewprotocol. De input va n co llega 's ligt hieraa n ten grondslag. De 
geïnterv iewden worden op de hoogte geste ld va n deze wijzig ing. 

Digitaal onderzoek: PwC geeft een upda te over de stand van za ken. Deze 
staan verm eld in een presentatie, die wo rdt meegestuurd met het verslag va n 
deze bij eenkomst . 

b) Rapportage 
PwC geeft in een presentat ie wee r hoe het rapport wordt opgebouwd. De 
slides h ierover worden met het vers lag meeges t uurd. PwC verzoekt een 
besluit te nemen en verzoekt om de rode draden vers lagen anders in t e 
vullen, dit is ec hter wel spec ifiek in de offerte meegenomen. PwC wijst er 
nogmaa ls op da t het rapport van PwC zich za l beperken tot feiten. PwC kan 
wel co nclusies t rekken m.b.t . de feiten, maa r geen co nclusies d ie een du id ing 
of waardering van de feiten bet reffen. 
De voorz it te r verzoekt om dit verzoek wat betreft rode d raden sepa raat te 
besp reken, daa r deze vraag explic iet is opgenomen in de offerte en een 
nadrukkelijke v raag vanuit de TK was en dus ook verwacht wordt . PwC stelt 
voor om dit n iet apart maar b ij de d iverse hoofds tukken te verwerken. PwC 
geeft verder aan dat men voornemens is om het rapport op funct ienivea u t e 
schrij ven vanaf het niveau (p) DG. De voorzit ter geeft aa n da t PwC deze lfde 
l ij n kan overwegen om die gehanteerd is bij de POK. De instructie d ie 
daarvoor geb ru ikt is wo rdt (door BOA) met PwC gedeeld. 

c) Proces van wederhoor 
Voo rafgaa nd aan het proces van wederhoor za l de opzet van de rapportage 
besp roken worden met leden van de begeleid ingscomm iss ie. I n het proces 
van wederhoor za l per fu nctie worden beoordee ld wie welk gedee lt e 
toegezonden kri j gt om te beoordelen. Op deze w ij ze hoeft niet iedereen het 
hele rapport t e beoo rd elen. 

d) Updati b: dieet 
Er is door een akkoord gegeven op het voo rs te l na ar aan leid ing van een 
nieuw gesp re met PwC en 1 1 voo r een op loss ing over de ext ra 
kos ten waa rover eerder geen overeenstemm ing was . Dit wo rdt verder buiten 
de bege leid ingsco m missie om opgepakt . 

e) Oproep intranet 
Gesproken wordt over de v raag of iedereen die info rm atie heeft, z ic h ook kan 
melden b ij PwC. Er wordt niet gekozen voo r een nieuwe act ieve brede oproep 
omdat d it op zichze lf niets toevoegt aa n de mogelij kheden d ie er al zij n. Het is 
aa nnemelij k dat alle bet rokkenen in beeld zijn, en een derg eli j ke op roep zou 
wel weer nieuwe onrust kunnen veroo rza ken. Wel wordt in de reg uliere 
comm unica t ie nad ru kkelij k aa ngegeven dat men te allen ti jde in contact kan 
komen met de onderzoekers, ind ien men van meni ng is dat de info rm atie va n 
belang is in d it onderzoek. Signalen van medewerkers d ie bij de leden van de 
begele idingscomm issie bekend zij n, d ie prijs stelden op co ntac t , zijn allem aal 
opgevolgd . 

6. Communicatie 
Op intranet is gecommu nicee rd over de kamerbr ief, de VGR en de nieuwe 
plann ing. Besp roken wordt hoe voor het reces nog een upda te kan komen op 
intranet ten aa nzien van het onderzoek. Act ie : COM 

7. Reactietermijn bezwaar 
c=Jis in gesp rek met een bezwaa rma ker en is voo rnemens om dit voor het 
reces af te ron den. Bela ngr ij k bezwaa rpunt is dat bet ro kkene in de 
gelegenheid w il zij n om de inhoud van het memo zoa ls deze d it ziet in het 
rapport te laten op nemen, terwij l het onderzoek zich r icht op fe iten. Er zal 
wo rden bekeken op welke w ij ze binnen de kaders van het onderzoek en de 
opd racht rec ht kan worden ged aan aa n dit punt. 
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8. Komende begeleidingscommissie 
Dit agendapunt is ingebracht om af t e stem men welke vorm de komende 
ve rgaderingen van de bege leid ingscomm iss ie kri j gen gedurende de zomer en 
afwezigheid van pe rsonen. Ingestemd word t met het voo rstel om de 
begele idingscomm issie doorgang te laten v inden in de zomerpe r iode. De 
leden zo rgen ze lf voo r verva ng ing . 

9. Wvttk/ rondvraag 
O&P: 

Nr-
. 
1 

2 
3 

-Benadrukt het belang da t individuele afspraken worden vastge legd t ij dens de 
komende periode. 
- laat weten dat BVA en O&P binnenkort! !b ij praten ove r de stand va n 
zaken/ tec hn ische br iefi ng . 

Actiepuntenlijst 

Omschrijving Actiehouder- Info 

Voortgangsinformatie op intranet voor zome rreces COM 

Besluiten en afspraken 

Nr- Omschrijving Besluit/ Info 
. Afso.-aak 
1 
2 
3 
4 

Afgerond 

9 j ul i in beri ch t 
over POK 

Datum 
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verslag 

Vergaderdat um en - t ijd 

Vergaderplaa ts 

Dee lnem ers 

Afwezi g 

Agendapunten 

Ministerie van Financiën 

Bege leidingscomm iss ie OZ 21007 

BB(not ulist)~-"---------'~-~ 

C] In 1'91°1 1 ~ IC 1,.,._1 _ ,,1) l_~------1':::='------------, 
1 1.LJI l,~I -~Il~---~ 

1. Aanvang sste begeleidingscommissie. 

2. Vaststellen agenda. 
De agenda word t vastgesteld zonder aa nvullende agenda punten . 

3. Verslag 28-07-2021. 
Op merk ing~--~ was op 28-7-202 1 niet aa nwezig maa r vervangen door 

Vraag D : Waa rom krijg t a lleen mevrouw Pa lmen daags voor op levering 
inzage in het finale rapport? Er wo rdt verwezen naar de med ia-aa ndac ht maar 
d it geldt ook voo r andere bet rokkenen. Bovendien v raagt D zich af wat 
voor effect d it heeft op de interne co mm unica t ie en de beeldvorming op 
onafh ankelij kheid. ~ licht toe da t Financiën het co nce pt-vers lag een week 
ee rder kr ijg t om feite l ij kheden te checken en zich voo r te bereiden. Mevrouw 
Palmen krijgt het f inale rap port daags voo r op levering om zich voo r te kunnen 
bereiden op v ragen vanu it de pers . Desgev raagd geeft ~ aa n da t d it geen 
onderdee l is van het wederhoor-proces. Zij k r ijg t het hele fi nale rapport t e 
lezen. ~ voegt hieraa n toe da t het rapport naa r haar is genoemd en het 
draa it om haa r memo. D geeft aa n da t oo k anderen benaderd kunnen 
wo rden door de pers omdat hun naa m al in de med ia is genoemd. ~ licht 
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toe dat de bet rokkenen, die mogelijk in verba nd worden gebra ch t met 
meineed ook in de wederhoo rfase het hele rapport k rijgen in te zien. 

Met inac ht neming va n de opm erking en v raag van D wo rdt het vers lag 
goedgekeurd . 

4. Kamerbrief en reactie Toeslagen. 
Toeslagen wordt verzocht om op voorhand een groep te formeren die een 
inhoudelijke reactie kunnen geven en de kamerb rief gaan opm aken. 

~ geeft aa n dat dit is bespro ken in het DT van Toes lagen. Het DT had 
daa r nog wat v ragen bij . Wordt Toes lagen ondersteund door BOA of 
Comm unicatie of moeten ze ze lf ini t iat ief nemen?~-- geeft aa n da t 
Comm unicatie va nu it het beleidsdepa rtement onders teuning za l bieden. 
D geeft aa n da t d it ook geldt voor BOA en stelt voo r om d it na afloop va n 
d it overleg intern te bespreken met Financiën. Afges proken is dat Toes lagen 
het voortouw neemt. 

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

~ geeft een update. Alle za ken, zoa ls ma ilboxen e.d. , zij n on tva ngen, de 
interv iews zij n k laa r. De informa t ie wo rdt verwerkt. 9 geïnterv iewden hebben 
inm idde ls akkoord gegeven. Van 27 geïnterviewden is nog geen react ie 
ontvangen. Va n somm igen wordt v ia de ma il een auto- reply ontvangen maar 
va n som migen worden geen reac t ie ontva ngen. PwC za l een l ij st verstrekken 
van laa t stgenoemden en vraagt Financiën co ntact met hen op te nemen om te 
reage ren. Dit z ij n vertragende facto ren mogelij k veroorzaakt door de 
va kant ieperiode. Desgev raagd geeft ~ aan da t een ultimatu m stellen om 
te reage ren n iet in ove reenstem ming is met de beroeps code van PwC. PwC 
ka n wel aa n Fina nciën als werkgever v ragen om de medewerkers t e 
benaderen om te vragen dat ze moeten reage ren. PwC wil maa ndag sta rten 
met het wederh oor en t rekt daa r twee weken voo r uit . PwC werkt er hard 
aa n, zodat in de loop van september het rapport naa r de kamer kan. 

PwC geeft aa n dat Financiën een week de gelegenheid kr ijg t om feite lijkheden 
te cont ro leren. PwC kan een watermer k op pe rsoo n in het rapport zet ten. Het 
is aan Fina nciën hoe het rapport wordt vers pre id aa n betrokkenen. PwC kan 
het ook aan D als opdrac htgeve r stu ren en het verder aa n hem laten w ie 
het k rijg t . Ook een opt ie is om het rapport in een dig itale omgeving ( relativ ity 
p latfo rm) zet ten waa r het ingezien kan worden. D gaat nog na of Financiën 
een beveil igde omgev ing heeft om het concep t - rapport te kunnen vers preiden 
en becommentariëren. 

6. PwC: 
a) Update onderzoeksproces interviews. 
b) Update onderzoeksproces info verzameling (digitaal onderzoek) . 
c) Rapportage. 

Z ie agendapunt 5. 

7. Communicatie. 
Voorstel interne communicatie bij opleveren rapport. 
- Webinar met 17 
- Persoonlijk be'rrcnr} aan betrokkenen met rapport vanu it□ 

~-~l ligt toe dat comm unica tie een plan va n aanpa k heeft opgeste ld en 
afgestemd met Toes lagen en de woordvoerders. Op de dag van pu blicatie van 
het fi nale rapport za l er een gepers onaliseerde e- mail va nu it c=::}vorden 

Pag ina 2 va n 4 

00016 



1080699 

ve rzonden naar al le bet rok kenen met een t elefoonnummer voor als er v ragen 
zijn of als ze een gesprek w il len. Ook za l een in t ranetbericht worden geplaats t 
waa r de woordvoerders lij n word t gevolgd . Als de uitkomst van het rapport 
grote gevo lgen heeft voor de orga nisat ie kan t wee dagen na het uit brengen 
een web inar wo rd en geo rg anisee rd met c=:Jen DG Toeslagen. Tot slot 
wordt de med ia gemonito rd. D vraagt aa ndacht voor het fe it dat welke 
uitkom st da n ook, d it za l leiden tot reacties en ad viseert een act ievere 
houding .Donderschr ij ft d it en ad viseert onda nks de u itkomst een webi nar 
en mee r in terne aa ndacht.~-~ neemt d it mee terug en komt met een 
voorstel. 

~ vraag t of er een reac t ie van het Ministerie (Kamerbr ief) zelf bij zit ? 
r=:J geeft aa n dat dit in pr inc ipe niet het geva l is, maa r dat het 
depa rtement met een aa ngepast voorste l kan komen. D merkt op da t een 
kamerbrief m instens even belang rij k is aa ngezien het hier over 
verwacht ingenmanagement gaat . D merkt op dat d it interdepartementaal 
moet worden besproken voor een strateg ie zod ra PwC het fi nale rap port heeft 
overged ragen aan D . 

~ vraag t 1 1 naa r de suggest ie om een te lefoonnu mmer in de 
ind iv iduele e-ma ils achter te laten. ~ w il weten welke funct ionar is achter 
d it telefoonnum mer zit ? 1 1 qeeft aa n dat ze h ierbij dac hten aa n 
leid inggevenden maar er moet nog besproken worden wie hiervo or de 
aa ngewezen personen moeten zij n. ~ geeft het be lang aa n da t deze 
pers oon wel iets moet kunnen t oevoegen. 

~ merkt op dat Com munica t ie zijn antwoorden k laa r moet hebben 
voordat het fi nale rapport wordt ui t geb racht. De pers za l bovenop het rap port 
gaan zit ten. ~ geeft aa n da t Com municat ie van Financiën kan 
samenwer ken met Communica t ie van PwC. PwC gaa t niet apa rt 
comm uniceren over het finale rapport, gelet op de onafhankelij kheid, en za l 
naa r Comm unica t ie van Financiën verwij zen. D ziet hier nog graag nade re 
afstemming over. Met name ook in terdepartementaal met AZ. ( i.v .m . de 
toezegg ing MP) en SZW. 

1 1 merkt op da t 1 ~et ro kken is maa r v raag t hoe zij h ierin worden 
meegenomen? ~ neemt d it mee naar D en za l d it nog terugko ppelen. 

8. Proces onderzoek. 
Voortgang hoor en wederhoor. 

Zoa ls besp roken en aa ngegeven bij punt 5 za l volgende week maa ndag het 
proc es van wede rhoo r beg innen waarvoor 2 weken wordt uitget ro kken. De 
p lanning was in eers te instant ie om h ier deze week al mee te beg innen maa r 
gelet op de vakant iepe riode is d it n iet haa lbaa r gebleken. 

9 . Voortgang WOB-verzoek. 
Vergadering met Rnanciën en PwC is belegd op 23 augustus 2021. 

Geen bij zonderheden. 

10. Wvttk / rondvraag. 

Geen. 
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Actiepuntenlijst 

Nr Omschrijving Actiehouder Info Afgerond 
. 
1 Begel eiding mw Palmen bij inza ge en na publicatie BVA, COMM , 

fina Ie rapport. 

2 Reactie fo rmule ren op rarrnort doo r Toes laaen . TSL 

3 I nformeren TK door Toeslaqen . TSL 

4 Kame rb rief en reactie Toes laqen . TSL 

5 Communicatieplan en publ iceren fi nale rapp ort . COMM 

6 Rapport delen door PwC. BVA komt met een BVA 

voorstel. 

7 Reactietermii n akkoord verslaq . BVA 

8 Beveiligde omgev ing becommenta riëri ng rapport . BVA VOLGENDE KEE R OP 

AGENDA 

9 Lijst van geïnterviewden geen akkoo rd ma ilen naar PWC 

17 en in cc naar 17. 

Besl uiten en afspraken 

Nr Omschrij ving Besluit/ Info Datum 
. Afspraak 
1 
2 
3 
4 
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verslag 

Vergaderdat um en - t ij d 

Vergaderplaats 

Deelnemers 

Afwezi 

Agendapunten 

Ministerie van Financiën 

Bege leidingscomm iss ie OZ 21007 

9 sep tem ber 202 1, 15 :30 - 16 :30 uur 

Webex 

Dl.--------.--1 -1, ~ Pw~ 

c=J PwC, 1 1-=----~ PwC, c=JL_j 
1 R PwC (Price Waterhouse 
Coope rs ), 1 ~ I, c=JI lc=J 

§ , p CJ, r=] I .---------=I 7==,",. 
□- I, LJI I, ~I-------,' 
~ 

1. Aanvang gd e begeleidingscommissie 

2. Vaststellen agenda (Bijlage 1): 
De agenda wordt vas tgesteld, er zij n geen nieuwe agendapunten ingebrac ht . 

3. Verslag 17-08-2021 (Bijlage 2) 
Ter vastste lli ng. Er is geen input geleverd op het vers lag . Het ve rslag is 
hiermee vastgesteld . 

4. Planning: Ter bespreking 
Het concept rapport wordt gepresenteerd op 20 septe mber 2021. BVA geeft 
aa n dat de leden van de bege leid ingscom miss ie, na ontvangs t , rekening 
moeten houden met de planning. Het lezen en t oetsen van het rapport za l t ij d 
kosten. Waar nodig kun nen leden van de begele idingscom m issie anderen 
bet rekken bij hun t oets (doorst uren concept rapport), wel wordt afges proken 
da t d it beperkt za l z ij n i.v .m. vertrouwelij kheid in d it stad iu m , daa rom za l d it 
in onderl ing overleg gebeuren zodat bekend blij ft wie het concept rapport al 
heeft ont va ngen. 
De voo rz it te r beaamt dat dit t ij d kost en geeft aa n dat er a lles aa n gedaa n 
moet worden zodat de dead li ne van opleveren aa n de kamer in septem be r, 
wordt gehaa ld . Hieronder is een t ij dspad als voorzet, indien aa nge leverd op 
20 septem ber : 

BVA-offi ce 

I nli chti n gen 

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

Datu m 
9 septem ber 202 1 

N umme r verslag 
009 

Auteur 

p9CJ□ 
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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 individueel concept reactie/ punten/ fe i telijke 
onjuistheden op. 
- 20 september: TSL start met voorbereiding reactie op fM!i?Ort/ Kamerbrief. 
- 22 september: Bespreking rapport/ reacties intern Rn L_Jn.a. i.v.m. 
Prinsjesdag) . 
- 24 september ochtend: Reacties van begeleidingscommissie naar PwC. 
- < datum > concept Kamerbrief naar Stas door TSL 
- ( uiterlijk) 28 september ochtend: ontvangst definit ief 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)medewerkers ( zie 
communicatiep lan). 
- 29 september: persbericht en media op loop (zie communicatieplan) . 

Afhande ling WOB-verzoek, nazorgfase voo r medewerkers en afhandeling 
inkoop, zij n buiten deze planning gehouden. 

De plann ing is st rak maa r iede reen - PwC en bege leidingscomm iss ie - za l zich 
max imaa l inspannen om d it te rea lise ren. De p lann ing za l ook als 
uitga ngsp unt d ienen voo r de input op des• VGR die aanstaa nde is. 

5. PwC: 
a) Voortgang hoor-wederhoor 
Op dit moment is PwC op het e ind van het proces ro ndom de wederh oor. Dat 
proces is, ind ien zich er geen bijzonderheden voordoe n, maa ndag 13 
september 2021 afgerond. Hierna wil PwC eind vo lgende week ( 17 september 
2021) een concept rapportage ge reed heb ben. De voorz it ter benad rukt dat 
het van een groot be lang is dat het rapport niet nog meer vert rag ing op loopt, 
daa r de profess ionele react ie va nuit het Ministe rie va n Financiën ook nog 
moet worden gefo rmulee rd. 
Er wo rdt gevraagd of er nog gespreksvers lagen zij n d ie voor oponthoud 
kunnen zo rgen. PwC geeft aan dat zij nog va n drie pe rsonen een react ie nod ig 
hebben om te vo ldoen aan hun beroepsregels. Va n 8 personen is het 
inte rv iewverslag nog n iet defin it ief, maa r PwC verwac ht dit aa nkomende week 
af te ronden. PwC ve rwacht dit ec hter snel af te ro nden en vraagt geen hulp 
daa rvoor. BVA heeft hulp aa ngeboden, en hier is in de afgelopen week ook 
gebruik va n gemaa kt. I nmiddels is er contact geweest. De voorz itter geeft 
aa n dat hier hoge pr io rite it aan is gegeven door betrokkenen en/of hun 
leid inggevenden te benade ren van uit de we rkgever. 

b) Aanpassing hoor-wederhoor 
PWC heeft mevrouw Pa lmen u itge nod igd voor een regu lier hoor-wederhoo r, 
de inzage v indt dus niet plaats op de laatste dag voo rdat het ra pport wo rdt 
opgeleve rd. 
c) Rapportage 
PwC geeft aa n dat er met vee l zorg wordt 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 vanuit dat 
de 20st

e word t gehaa ld, maa r geeft aa n dat er va nuit de hoor en wederhoor 
toc h za ken naar vo ren kunnen komen d ie meer t ij d kosten om te contro leren . 

- Ingestuurde vraag: wel/ geen gebruik van persoonsnamen in het 
rapport? 
DJZ heeft een vraag ingestu urd om te bespreken. PwC geeft als react ie 
dat z ij funct ies/ funct iena men geb ruiken en geen persoonsnamen 
hanteren in het ra pport. De voorzitte r heeft g raag dat nagegaa n wo rdt 
hoe de funct ienamen zijn geform uleerd . Dit is een zorgp unt omdat deze in 
somm ige geva llen een op een herleidbaar z ij n naar namen va n 
medewerkers . Afges pro ken word t dat PwC en BVA samen kij ken naar wat 
mogelij k en haa lbaa r is, waa rbij het uite indelij k aa n PwC is om af te 
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wegen waa r ze in haa r rapport mee uit de voeten kan zonder afbreu k te 
doen aa n de leesbaa rheid va n het ra pport, maa r met maximale aandacht 
voo r de ident ite it va n medewerkers 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 verzoekt dit nader t e bespreken met o.a. BVA om d it in goede ba nen 
te leiden. De ui t koms t hiervan wo rdt later toegestuurd, een keuze kan zijn 
da t PWC ervoo r zorgt da t de leden van de begeleid ingscomm issie een 
eigen stuk ontvangen v ia hun " portaa l" om door t e lezen en van 
com mentaar t e voo rzien. PwC za l met BVA ve rkennen of er altern at ieven 
zij n aa n de kant van Financ iën om dit ve i lig en vert rouwelijk te 
organiseren. Actie PwC-BVA. 

- Rode draden rapport 
PwC is door het proces van hoor en wederhoo r tot de conclusie gekomen 
da t het rode d radenrapport word t ervaren als dubbe lop en daarmee 
onduide lijkheid veroorzaa kt, terwij l het ju ist aa n een goed begrip zou 
moeten bij d ragen. Zij zijn voornemens om het uit het rapport te halen. 
De voorzitter geeft aa n dat dit expl iciet is gev raagd in de opdracht gelet 
op de wens van de Kamer, en hier ook al in som mige geva llen, zoa ls bij 
ove rleg over het WOB-verzoek, b ij extern e partijen naa r verwezen is. Het 
is aa n PwC om het wel of niet op te nemen en voora l goed te 
bea rgumenteren waarom dit eventueel niet is opgenomen. I nhoude lijk 
kan de begeleid ingscomm issie hierove r niet bes lissen. 

6 . Nazorg medewerkers 
- Lijst met geïnte rviewden en betrokkenen naa r TSL voor nazo rgt raj ect. 
Nazorg aan medewerkers is met name vanuit Be lastingd ienst een pu nt 
waarvoo r aa ndacht is gevraagd. I n ee rder overleg heeft TSL toegezegd d it op 
te pakken door bet rokken medewerkers te benade ren. Er is iemand voo r 
gelabeld maar d ie heeft voor en goede aan pak behoefte aan in zicht we lke 
medewerkers co ncreet in het onderzoek betrokken zijn. BVA heeft door zijn 
prakt ische betrokkenheid bij het onderzoek een betrouwbaar overzicht van de 
mensen d ie meegewerkt hebben en kan TSL h ierin da n ook op ondersteunen 
door een li jst aan te leveren. Actie TSL, BVA. 

7. Communicatie (zie bijlage 3) 
Ter vaststelfing 
Commun icatie heeft zoa ls afgesp roken een plan uit gewerkt afhankelij k va n 
scenario lich te/grote impact van rap port of uit lekken . Dit is reeds besproken 
met 1 1 De inp ut va nuit de begele idingscomm iss ie wo rdt verwerkt in een 
nieuwe versie door comm unica tie. Het ve rzoek aa n com mu nica t ie om deze 
hierna te de len. Actie communicatie. 
Afgesproke n wordt da t de begeleid ingscomm issie op 22 september defi nit ief 
het scenario kiezen. Los va n de u itkomst houd t de voorzit te r reken ing met 
een grote im pact . Hij verzoekt om er alle geva llen uit t e gaa n va n max imale 
impact, zowel in a ls exte rn , los va n de spec ifi eke inhoude lijke uit kom st van 
het onderzoek en scenario's waar o.b.v. het plan voor gekozen wordt. 
Commu nicatie wordt at tent gemaakt op de cp bij TSL die z ich nadrukkelij k za l 
bekommeren over nazorg, aangezien ook in het com mun ica t ieplan met een 
vo rm van nazorg reken ing wordt gehouden. 

8. Wvttk/ rondvraag 
- Aandacht voor WOB verzoek, voortgang en samenhang met rapport 
PWC 
DJZ heeft de voortgang van het WOB ve rzoek toegelicht. Er zit in de 
beantwoo rd ing een samenha ng met het rapport en doss ier door PwC. Als het 
goed is, wordt circa 90% va n het WOB verzoek door het uit komen van het 
rapport en onderzoekdoss ier, bea ntw oord doordat zovee l als moge lij k 
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openbaa r is . 

- Kosten/Inkoop 
Dit proces loopt los van de begele id ingscom missie en er wordt verder niet o p 
in gegaa n. 

- Dataretentie 
Pw C verzoe kt o m ee n gesprek met I I om het proces rondom 
da ta retent ie goed af te st em m en. O~ok~l---------,~ lu it h ierbij aa n. Actie BVA 
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Actiepuntenlijst 

Nr Omschrijving Actiehouder Info Afgerond 
. 
1 Begel e id ing mw . Pa lmen bij inzage en na publ icatie BVA, COMM , 17-8- 202 1 

fina Ie rapport. 

2 Reactie fo rmule ren op rarrno rt doo r Toes laaen . TSL 17-8-2021 

3 I n formeren TK door Toeslaqen . TSL 17-8- 202 1 

4 Ka me rb rief en reactie Toes laqen . TSL 17-8-2021 

5 Communicatieplan en pu bl iceren finale rapp ort. COMM Ve rwerken met input 

09-09-2021 

6 Rapport delen doo r PwC. BVA komt met een BVA 17-8-2021 

voo rstel . 

7 Wij ze van aan leveren rapport / becommentarië ring BVA, PwC 17-8- 202 1 

raooort 

8 Bespreken hoe de functi enamen zi in aefor mu leerd DJZ, BVA PwC 9-9-2021 

9 Lijst van bet rokkenen opstellen voor nazorg traject TSL, BVA 9 - 9- 2021 

10 Ges prek met PwC, Ciso 's en BVA i.v .m . da ta retent ie BVA 9 - 9- 2021 

11 

Besluiten e n afspraken 

Nr Omschrijving Besluit/ Info Datum 
. Afspraak 
1 Bespreken conce pt rapport op 22 september Afspraak 

2 
3 
4 
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Communicatieaanpak 
Onderzoek memo va ktechnisch coörd inator 
2 septem ber 2021 

1 Aanleiding en achtergrond 
I n maa rt 2021 is na een toezegg ing va n de m inister-president t ij dens het debat over het POK
rapport " Ongekend onrecht" en in opdracht van '---------======------__J een extern onderzoek 
uitgevoerd door PwC naa r de wij ze waa rop intern is omgegaan met het memo va n va ktechnisch 
coörd inator' door (oud) -bewi ndsperso nen en (o ud ) medewerkers. Naar verwachting wordt eind 
september 202 1 het eindrapport incl. kabinetsreactie naar de Tweede Kame r gest uurd . 

Dit commu nicatieplan bouwt voort op het comm unica t ieplan van 10 mei j l. en omvat een ove rzicht 
van comm unica tieactiviteiten voo r , t ij dens en na op levering va n het onderzoek. 

2 Uitdagingen communicatie 

2.1 Intern 

Er z ij n meerdere interne uitdag ingen voo r de interne comm unicatie te benoemen : 

• Hoge gevoelig heid va n het onderwerp en hoofdpersonen. Bij somm ige medewerkers omdat de 
gebeurtenissen van afgelopen ja ren van grote impact zij n geweest op hun werk en zij zich nog 
steeds gekwets t voe len, bij anderen omda t zij ervan ba len dat de nega tieve pub lici te it rondom het 
onderzoek afstraa lt op hun werk en werkgever. 

• Spanning tussen medewerkers en onderzoeke r, waa rb ij frict ie heerst over de gehanteerde 
onderzoeks met hod iek zoals het lichten van mail boxen. 

• De openbaarheid va n het onderzoeksrapport. Bij somm ige medewerkers heerst angst over het 
effect dat het n ieuws over de onderzoe ksresultaten kunnen hebben op ind iv iduele personen of 
orga nisa t ie. 

2.2 Extern 

Naa r verwac ht ing za l het pub lieke debat gaa n om - maa r zeer moge lij k ook bi j onze medewerkers 
- het aa nwijzen van schuldigen. We zullen goed moeten uitleg gen dat PwC een feitenonderzoek 
heeft gedaa n en dat we als (oud) werkgever te ma ken hebben met het d ilem ma waa rbij de 
vo ll ed ige openheid d ie de Tweede Kamer e ist op gespa nnen voet staa t met het beschermen va n de 
ve il igheid en de pr ivac y va n de medewerke rs , ook va nwege de impact intern. Daaro m is 
rech tmatig getoet st bij de Landsadvocaat. Daa rnaast kunnen in de (soc iale) med ia koppeli ngen 
worden gelegd met het recente ve r leden (CAF-za ken en het POK-rapport), vermoedens van 
meineed tij dens de POK-verhoren, d isc riminat ie, rac isme, zwarte lijs t en en systematisc h 
wantro uwen door overheid(sorga nisaties). Dit v raag t om ext ra sensit iv ite it in de com mu nica tie. 

• Externe comm unica t ie geschiedt in afstem ming met AZ. en SZW. Gelet op het feit dat de min ister
pres ident de toezegg ing aa n de Tweede Kamer heeft gedaa n, za l mogelij k een reactie va nuit hem 
worden verwacht . 

• I n het geva l da t het rap port voo rti j dig wordt ge lekt naa r de med ia da n moeten we onze 
comm unica t ie naa r vore n schuiven. 

• Verder is de kans aa nwez ig da t betrokkenen vanuit de med ia zu llen worden benaderd voo r 
interv iews en optredens. We bieden hen daa rom onders teun ing aa n va nuit woo rdvoer ing zoda t zij 
zich goed ku nnen voo rb ereiden. 

• Er d ient rekeni ng te worden gehouden dat de onafhanke li j kheid va n het onderzoek in tw ij fel 
wordt getrokken. PwC heeft in dat geva l een woo rdvoeringslij n ge reed staa n. 

• We informeren de kwartierma ker van de I nspec t ie BDT pro-a ct ief over de 
comm unica t ieactiv iteiten. 
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3 Doelgroepen 

I ntern 
All e medewerkers van Financiën, met spec iale aa ndacht voo r 
-de b ij d it onderzoek bet rokken (o ud ) medewerkers ( inc lusief de gehoorde personen) 
-veront ruste medewerkers BD en Toes lagen (inclusief herstelorga nisa t ie) 
-DOR/ GOR 
-Leiding gevend en 

Extern 
Naast reg uliere med ia : 
-Sta keholders Toeslagen 
-Ged upeerde ouders (o.a. via ouderpa nel) 

4 Communicatiestrategie en -doelen 
Uitga ngspu nt voor al le comm unicatie is da t we snel, beg rijpelij k en act ief info rmeren. I nterne 
comm unica t ie vo lg t daa rbij de externe woo rdvoeringslij n zodat overal deze lfde boodschap word t 
uitged ragen. I nterne com m unica t ie geschiedt liefst voor verzend ing van de rappo rtage aa n de 
Tweede Kamer. Voo rkomen moet worden dat medewerkers het nieuws u it de med ia moeten horen. 
Om d it te rea liseren moet ook de interne commun icatiead v iseur het rapport direc t a l bij oplevering 
aa n Financiën kunnen inzien om op basis daa rvan het interne nieuws be richt op te ste ll en. Dit moet 
klaa rstaa n zodat we bij een event ueel lek van het rapport naa r de med ia, de co mmunica t ie naa r 
voren ku nnen halen. Ook moeten de interne commu nica t iecollega's bij AZ. en SZW t ijd ig worden 
geïnfo rm ee rd over de ac t ies . Het moni toren van het sent iment in de med ia is relevant voor interne 
comm unica t ie maa r ook voor het aa npassen/bij ste llen van o.a. woo rdvoeringslij nen. 

4.1 Interne doelen 

-Het info rmeren van medewerkers over het waarom, wat en hoe van het onderzoek, de 
onderzoeksbev indingen en event uele consequenties (de fo llow up). Het gaa t daarb ij om welke 
conseq uenties we ku nnen onderscheiden en wat we daa ra an doen. De bet reffende DG r icht zich 
daa rbij op en is zichtbaa r in het e igen onderdee l. 
-Het zo rgvuldig ad resse ren van gevoelens van onveil igheid en angst bij medewerkers vanuit de 
amb telij ke top en leidinggevenden waa rbij ruim te is voo r interact ie en dia loog . Door sessies voor 
de betrokkenen te orga n iseren en separaa t voor geïnteresseerde medewer kers t e orga niseren zij n 
onderdee l van nazo rg en van belang om de rust te doen teru gkeren in de onderde len. 
-Het tij d ig inform eren van betrokkenen/ gehoorde pers onen over de moge li j ke consequent ies van 
het rapport voo r hun recht spos it ie, voor hun imago. En hen desgewenst daa rb ij ondersteunen. Hier 
ha ngt ook mee samen het ad resseren van hu n v rees voo r eventuele j ur id ische claims doo r 
slachtoffers va n de toes lagenaffa ire. 
-Het ondersteunen en helpen van bet ro kkenen bij event uele med iaoptredens. 

4.2 Externe doelen 
-Het bieden van fe itelij ke en eerli j ke info rma t ie in het pub li eke en maa tschappeli j ke debat. 
Staatssec reta ris Van Huffe len za l ac t ief naa r buiten treden om openheid t e b ieden bij de 
onderzoeksresulta ten om de geloofwaa rdigheid te hers tellen en te behouden. 
-De inzet en ged revenheid van (a lle) medewerkers Ten BD onder de aandacht brengen. 

5 Tijdspad 
Week 36 : Financiën ont va ngt het concept- rap port voo r feitencheck 
Week 37 : Financiën levert comm entaa r aa n bij PWC 
Week 38 : Oplevering fi nale vers ie van het rap port 
Week 39* : Verzending rapport en bri ef naa r de Tweede Kamer 

* Draa iboek is niet afhankelij k van het t ijd spad 

6 Scenario's en draaiboek 

Voo r de inte rne comm unica t ie maken we onders cheid t ussen twee scenario 's en een derde 
scenar io bij het uit lekken van info rmat ie. I n be ide scenario's wo rd t de extern e comm unica tie 
(kern boods ch ap; woordvoeringslij nen) gevolgd en za l de staa t ssecretaris namens Financiën het 
woo rd doen. 1 !geeft een eers te reactie richt ing a lle medewerkers om vervolgens DG en 
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direc teuren in posit ie t e brengen voor het ve rvo lg va n de intern e comm unicatie. 

1. I m pa ct van de rapportage is ger ing (feiten boven tafe l, leve ren weinig tot geen 
ve ront rustend e n ieuwe info rm at ie op) 

2. Impact van de ra pportage is groot (n ieuwe fe iten naar boven die negat ief zij n voor 
pe rsonen; de orga nisat ie) 

I n d it geval word t in de in terne com mu nica t ie rekening gehouden met de impact 
d ie het rapport en krit ische med ia tegenove r Toeslagen op medewerke rs heeft . 

Na ontva ngst va n het co nce pt-rapport overlegt de comm unicatieadviseur, na over leg met het 
issuetea m en directeur com m, in de begele idingsc ie over het draa iboek dat word t aa ngehouden. 
Wanneer wordt bes loten to t het draaiboek bij scenari o 2 worden op da t moment de fac il iteit en 
(zoals webinar st udio, v ideo opname) vastgelegd voo r al le communicatie uit ingen. 

Wa nneer het rap port of informat ie h ieruit eerder dan verze nding naar de Tweede Kamer uit lekt za l 
het derde scenario worden t oegepast . 

Scenario 1 : I m pa ct van de rapportage is ge ring 

Datum Middel/Actie Doe lgroep Afzender Actiehouder 

1 maa nd I nfo rm eren intern e Extern Com m KD Com m KD 
voor de com munica t iecollega 's AZ en 
pub lica t ie SZW 

1 week voor Ac t ualise ren nieuwsd oss ier, I ntern: Alle I nt ranet Com m KD, BD en T 
de pu bi icat ie gepub li ceerde q&a's op medewerkers Toeslagen 

int ra net 
Ma il met informat ie over het Alle bet ro kkenen SG Com m KD met BVA 
uitkomen va n het rapport en (onderv raagden) 
het bieden va n hulp (b ij bij d it onderzoek 
med iaverzoeken of andere en Sand ra 
vragen) , aa nkondigen van Pa lmen 
dialoogsessie na publica t ie 
va n het rap port. 

1 dag voor Onderdeel spec ifi eke I ntern: KD, BD DG Com m KD, BD en T 
de pu bi icat ie middelen en T onderdeel 

zoa ls mail aa n 
leidinggevenden 

1 dag voor Het op locatie KV7 kun nen I n- en extern: SG BVA 
of op de dag inzien van een fys iek Alle bet ro kkenen 
van de exem plaar van het ra pp ort en (onderv raagden) 
pub lica t ie de concept -kabinetsrea ct ie. 

Op de dag Gepersonaliseerde e-mai l met I n- en extern : SG Com m KD met BVA 
va n de li nk naar rapport en TK-brief Alle bet ro kkenen 
pub lica t ie (onderv raagden) 

bij d it onderzoek 
I ntranet bericht met link naar I ntern: Alle I ntra net ten Com m KD, BD, T 
rapport en TK-b r ief medewerkers KD, BD en 
-daa rn a monit oren va n T 
reac t ies d ie eronder worden 
gep laatst en desgewenst 
antwoorden geven 
Persbericht in afstemming Extern Rijksoverh Comm KO: 
met AZ en SZW, eid.nl woordvoering 
woordvoeringsfijn en Q&A 
Bij vragen over de inhoud van 
het rapport verwijst PWC door 
naar woordvoerina FIN 
Mediaoofooo bii FIN Ex tern Stas Comm KO: 
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woordvoering 

Na de Moni to ren in terne sent im ent I ntern I ntra net ten Com m KD, BD en T 
pub lica t ie v ia reacties onder het 

intranetber icht en desgewenst 
antwoord qeven 
Dialoogsess ie I ntern : SG en O&P Com m KD en BVA 

betrokkenen 
Monitoring sentimenten Extern (Socia/e) m COMM KD, BD 

edia 

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

Dat um Middel/Actie Doelgroep Afzender Actiehouder 

1 maand Informeren interne Ex tern Comm KD Comm KD 
voor de communicat iecollega 's AZ en 
pub licatie SZW 

1 week voor Actualise ren nieuwsdoss ier , I ntern : Alle I ntranet Com m KD, BD en T 
de pu bi ica tie gep ub li ceerde q&a 's op medewerkers Toes lagen 

intranet 
Mail met in fo rmat ie over het Alle betrokkenen SG Com m KD met BVA 
uitkomen va n het rapport en (ondervraagden) 
het bieden van hulp (bij bij d it onderzoek 
med iaverzoeken of andere en Sand ra 
v ragen), aankondiging va n de Pa lmen 
dialoogsessie na pu blica tie 
van het rap port. 

1 dag voor Onderdeelspecifieke middelen I ntern : KD, BD DG Com m KD, BD en T 
de pu bi ica tie zoa ls mail aan en T onderdeel 

leidinggevenden en 
bij eenkoms t in de vorm va n 
een Webexca ll 

1 dag voor Het op locatie KV7 kunnen I n- en extern : SG BVA 
of op de dag inzien van een fysiek Alle betrokkenen 
van de exem plaa r van het rapp ort en 
pub lica t ie de concept -ka bi nets rea ct ie. 
1 dag voor I nt ranet bericht met I ntern : KD, BD DG Com m KD, BD en T 
de dag va n aankond iging en du id ing en T onderdeel 
pub lica t ie rapport 

Op de dag Gepersonaliseerde e-ma il met I n- en extern : SG Com m KD 
va n de li nk naa r rapport en TK-brief Alle betro kkenen 
pub lica t ie (ondervraagden) 

bij d it onderzoek 
I nt ranet bericht met I ntern : Alle I nt ra net ten Com m KD 
aa nkond iging web inar, link medewerkers KD, BD en 
naa r rappo rt en TK-b r ief T 
-daa rn a mon itoren van 
reac t ies d ie eronde r worden 
gep laatst en desgewenst 
antwoorden geven 
Videobericht SG I ntern : Alle I ntra net te n Com m KD 

medewerkers KD, BD en 
T 

Onderdeel spec ifi eke I ntern : Alle I ntra net ten CO MM KD , BD en T 
middelen zoa ls een medewerkers KD, BD en 
intranetber icht waa rin een T 
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dialoogsessie in het eigen 
onderdee l met DG word t 
aangekond igd incl. 
aanmeld link 
Persbericht in afstemming Extern Rijksoverh Comm KO 
met AZ en SZW, eid.nl 
woordvoeringslijn en Q&A 
Bij vragen over de inhoud van 
het rapport verwijst PWC door 
naar woordvoering FIN 
Media oploop bij FIN Extern Stas Comm KO: 

woordvoerin.c, 
Op de dag Webinar met SG en/ of DG's I ntern: SG en/ of Comm KD, BD en T 
va n de en DOR/GOR- Geïnteresseerde DG's 
pub lica t ie of vertegenwoord iger medewerkers 
daags erna 

Na de Monito ren interne sentiment I ntern I ntra net ten Comm BD en T 
pub lica t ie via reacties onder het 

intra net ber icht en desgewenst 
antwoord geven 
Dialoogsess ie I ntern: SG en O&P Comm KD en BVA 

betrokkenen 
Dialoogsess ies met DG I ntern: DG Comm BD en T 

Veront ruste onderdeel 
medewerkers 

Monitoring sentiment Extern (Sociale) COMM KO, BO 
media 

Videoboodschap Extern Intra netten Comm KO 
staatssecretaris KO, BO en 

T 
Contact stakeho lders Extern Stass Comm T 

aanvulling 
volgt 

Contact maatschappelijk OV's Extern OG Comm T 
onderdeel 

Middel( en) gericht op Extern Stass Comm UHTism 
gedupeerde ouders ( oa via Aanvulling comm T 
ouderpanel) volgt 
Nader uitwerken door T 

Scenario 3: ra pport lekt 

Dat um Middel/Actie Doelgroep Afzender Actiehouder 

Direct/zsm Ma il met informat ie en het Alle betrokkenen SG Comm KD met BVA 
bieden van hulp (b ij (ondervraagden) 
med iaverzoeken of an dere bij d it onderzoek 
vragen) en Sandra 

Pa lmen 
Intranetbericht met Alle medewerkers I ntra net ten Comm KD en BVA 
proces informatie KD, BD en 

T 
Onderdeelspecifieke middelen I ntern: BD en T DG Comm BD en T 
zoa ls mail en b ijeenkomst onderdeel 
(webex) voor leidinggevenden 
namens DG 

PM Videobericht SG I ntern: Alle I ntra net ten Comm KD 
medewerkers KD, BD en 

T 
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Ministerie van Financiën 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 
TER ADVISERING 
Aan 

de secreta r is-generaa l 
BVA 

notitie 
Aan leid ing : 

Fac il iteren voorma lig- medewerkers t .b.v. onderzoek 
PwC 

Op 21 mei 2021 heeft u voo rgesteld om een aa ntal voorma lig medewerkers 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 feitenonderzoek naar de 'Memo Pa lmen' . 

Meer spec ifiek verzoekt u hen toegang te geven tot hun voormali ge e-ma ilbox en 
d ig itale agenda . Dit op een zo eenvoudig mogelijke manier, bij voorkeur door de 
informatie ook t hu is beschikbaa r te maken. Gevraagd is te adviseren op welke 
w ij ze d it ge rea li seerd kan wo rden en welke (mogelij ke) r isico's het min isterie va n 
Financiën loopt en welke m it igerende maatregelen genomen ku nnen worden om 
ris ico's te verlagen. 

Omva ng en afba kening: 

Het betreft inzage in de inhoud van voorma lig e-ma ilboxen, event uele bij lagen uit 
d ie e-ma ilboxen en agenda- items. Het gaat nadrukkelij k niet om inzage in 
documenten op netwerkschijven. 

Binnen het mi nisterie van Financiën wo rdt gebruik gemaakt van Microsoft 
Outlook. Binnen de Belast ingd ienst (incl. Toes lagen) gebru ikt men Lotus Notes . 
Twee versch illende systemen met elk hun eigen beheerorga nisat ie. Dit maakt dat 
we een ondersc heid ma ken in voorgeste lde werkwij zen. 

Het toega nkelij k maken va n de e-mail box voor voorma lig medewerkers is n iet 
zonde r ris ico en een stuk complexer te rege len. 
Om vo lled ig aan uw verzoek te kunnen vo ldoen zou de e-ma il box va n het 
kerndepartement en/ of Be lastingd ienst on line aa ngeboden moet worden aan 
voo rma lig medewerkers. Gema kshalve spreken we hier va n optie I. 
In d it scenario (opt ie I) betekent d it , dat de voo rma lig medewerker op nieuw een 
account en token moet krij gen om onli ne en op afstand toega ng te kr ij gen tot de 
e-ma ilbox d ie draa it op het netwerk van het kerndepartement of de 
Be lastingd ienst. Echter zij n hier g rote r isico's mee gemoeid : 

Er is geen we rkgever- we rknemer re latie, dus welke rechten en plichte n 
heeft de voo rma lig medewerker dan nog om zic h aan het bele id en de 
richt lijnen van het ministeri e te houden? 
E-ma ils met vert rouwelij ke informat ie over dit onderwerp of een ander 
onderwerp kunnen doorgema ild worden naar onbevoegden, waa rdoor er 
een beveiligingsinc ident ontstaat 
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Ind ien er ook persoonsgegevens mee gemoe id zij n, is het een data lek ( in 
de defi nitie van de AVG) . Het is haast onmoge lij k voor te ste llen dat er 
géén pers oonsgegevens gemoe id zij n met deze actie. 

Onder de volgende voorwaa rden (opt ie Il) is het wél mogelij k om de e-ma ilbox 
(van kern depa rtement en/ of de Belastingd ienst) ter beschikking te stellen aa n 
voo rma lig medewerkers (met het minste risico voor het m in isteri e). 
Voor de voormalig medewerkers van het kern depa rtement geldt: 

De e-mailbox van het kerndepa rtement wordt a ls geheel door SSC- ICT 
aa ngeleverd aa n het ministerie tbv het PwC-onderzoek 
Deze e-mail box (pst-bestand) kan gekoppeld wo rden aa n een outlook
app lica t ie, waa rdoor voo rm alig medewerkers de inhoud (e-mail en 
agenda ) weer tot hun besch ikk ing hebben. 
De e-mailbox wordt geladen op een stand-a lone laptop, zonder internet 
of netwerkcon nect ie en de usb -poorten zijn d icht , op een locat ie van het 
ministerie van Financiën 
De persoon d ie deze e-mailbox bekijkt, heeft in princi pe a ll e rechten 
binnen d ie e-ma ilbox , ec hte r heeft de laptop geen verbind ing met het 
internet of een netwerk dus e-ma ils kunnen niet verstuu rd worden. 
Berichten zouden verwijderd kun nen worden, echter d it ogenschijn lij ke 
risico op data malversatie is nihil , aa ngezien de in houd van de e-mail boxen 
reeds is veiliggesteld en in het bezit van PwC. 

Voor de voormalige medewerkers van de Belastingd ienst geldt: 
De in een eerder stad ium van het onderzoek veiliggestelde back-u p van 
de e-ma il en de agenda , kan alleen besc hikbaa r gesteld worden door deze 
te koppelen aan een actief account van een medewerker va n de 
Be las t ingd ienst. 
Binnen de Lotus Notes app li ca t ie ka n er da n gesc hakeld worden tussen de 
ma il van de gebruiker van dat account en de e-ma il van de voorm ali ge 
medewerker. 
De voormalig medewerker kan da n op loca tie de e-m ail en de agenda 
bekijken, aantekeningen maken en event uele print s aa nvragen. Daa r de 
werkplek van een andere medewerker gebru ikt wo rdt, dient deze 
medewerker in de directe om geving van de voo rmalig medewerker te 
z ij n . Al was het alleen maa r om in het geval de sc herm bevei li ging actief 
wordt , de werkplek te kunnen on tg ren delen. Deze medewerker is dan 
tevens belast met het toezicht op het j uiste gebruik van de gegevens en 
het voorkomen van datalekken. 
De 1 ~a n de Belast ingd ienst heeft z ich bereid verk laa rd om D 
werkplek voo r d it doel beschikbaa r te stellen. 
Event uele mutat ies aa ngebracht door de voo rma lig medewerke r in de e
ma il en/of de agenda zij n niet relevant, daa r gewerkt wordt op een ko pie. 
De ori g inele back-up ligt in een k luis. 

Voor de inzage van beide soorten e-ma ilboxen wo rdt de volgende algemene 
voorwaa rden gead v iseerd : 

Inzage in de e-mail box kan a lleen direc t voo rafgaand e het PwC-interv iew , 
Het ad v ies is om 2 uur (met u it loop van 1 uur) uit te t rekken voo r deze 
voo rbereid ing, 
Het ad v ies is dat t elefoons , i-Pads en event uele andere devices n iet 
gebruikt mogen wo rden t ijdens de voorbereiding om het risico op 
data lekken te voo rko men, 
Aantekeningen ma ken mag en het mag meegenomen worden naa r het 
PwC-interv iew. De fysieke aa ntekeningen (opgetekend met pen en 
papier) worden na het PwC interv iew door medewerkers van het 
ministerie wee r ingenom en, 
Er is een waa rnemer aa nwezig op 1, 5 meter afstand voor toez icht. 
Deze bovenstaande onderwerpen dienen in de uitnodiging benoemd te 
worden, evena ls te refereren aa n de geheimhouding die eerde r is 
afge legd doo r de voo rm alig medewerker en nog imm er ge ldt. 
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In de geadv iseerde situat ie optie II z ij n de genoemde risico's van opt ie I vaa r een 
graa t dee l weggenomen. 
Da n nag bl ijft er een 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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Ministerie van Financiën 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 
TER ADVISERING 
Aan 

de secreta r is-generaa l 

notitie Aa nvu ll end verzoek raadp legen d ig itale gegevens 

Aanleiding 

I n het kade r van haa r onderzoekso pdrac ht heeft PwC een aa nvullend verzoek 
voo r het verwerken van dig ita le gegevens gedaa n, in het b ij zonder ten aanzien 
van dig it ale gegevens afkomst ig va n mob iele telefoons. Het verzoek ziet op dit 
moment op v ier perso nen, waa rvan één voormalig bewi ndspersoon, twee 
voo rma lige 'topam btenaren' en een hogere amb tenaa r die nog in d ienst is. 

Advies 

Het ad vies is mee te werken aa n het verzoek, door : 

all e personen op wie het verzoek ziet warm te benade ren en het verzoek 
en de releva nt ie ervan sc hriftelij k toe t e lichten; 
te inventa r iseren of er volgens betrokkenen sp rake is van relevante 
inform atie, en waa r deze zich bevindt/ opges lagen is; 
te verzoeken mee te werken aa n het veiligstel len en onts lui te n van deze 
informa tie door PwC t .b.v . het onderzoek, op een nade r in onderling 
over leg (bet ro kkene/ PwC) vast te stellen wij ze; 
Bij bovenstaa nde verzoek ' v r ij w ill igheid' als u itga ngsp unt te nemen, en 
daa r de co m municatie en w ij ze van veiligste llen nad rukkelij k op af te 
stemmen; 
I n geval men niet mee w il werken, daa rin te berusten, waa rbij een 
onderscheid kan worden gemaa kt t ussen personen d ie niet meer in dienst 
z ij n en de enkele medewerker d ie dat nog wel is. Daa r zou een hogere 
ma te van medewerking van kunnen worden gevraagd , zonder da t 
ju ri disch te ma ken. Deze verwacht ing (dat men medewerking ver leent ) 
past bij een bestaa nde relat ie t ussen werkgever en werknemer; 
Alle betrokkene schrifte lij k kennis te laten geven in geval men geen 
medewerking wil ver lenen, zodat de onderzoekers van PwC dit naa r eigen 
inzicht mee kunnen nemen in hun vers lag legg ing, voo r zover z ij dat 
noodza kelijk achten voor het verantwoo rd en van hun 
onderzoeks inspanningen. 

Dit al les met inacht nem ing van hetgeen hieronder overwogen wo rdt. 
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Toelichti ng 

Het verzoek ziet op d ig itale comm unica t ie, anders da n e-mail, die mogelijk 
gevoerd is en relevant is voor het onderzoek. Denk in het bij zonder aa n 
WhatsApp berichten en sms- verkeer. Dit soort informatie kán best uur lij k relevant 
zij n en daarm ee ook on der bij voorbeeld de WOB vallen. In een uitspraa k van de 
RvS uit 2019 is d it bevest igd , óók voor dit soo rt berichtgevi ng (WhatsApp/ sms) 
d ie zich op privételefoons bevindt wannee r de inhoud van de be richten een 
best uur li j ke aangelegenheid betreft . Da t levert overi gens ook bea rgumenteerbaar 
een plicht op voor ambtenaren om zorgvu ldig met dergelij ke berichten om te 
gaa n en de verantwoordelij kheid om te zorgen dat deze in prin cipe toega nkelij k 
zij n . Daa rtoe zij n Rij ksbreed fac tsheets en leid raden opges teld, d ie tot doel 
hebben ambtenaren te informeren wat er ten aanzien van het archiveren en 
toega nkelij k maken va n d it soort informat ie van ze wordt verwacht. 

Er is nagegaa n of er nog za kelij ke telefoons besch ikbaa r zij n, da n wel back-u ps 
va n informat ie va n die telefoons waa r deze info rmat ie (Wh atsAppber ich ten/sms
verkee r e.d. ) deel van zou kunnen uit ma ken. Da t is n iet het geval. Voo r zover er 
dus relevante info rmat ie is, bev indt deze zich niet binnen het ICT-do mein van 
Financiën/ BD. Er is dus - prakt isch gez ien (vooruit lopend op de vraag of dit 
über haupt wenselijk is) - geen mogelijkheid om over deze info rmatie te 
besc hikken, onafhankelij k van de w il van de (voormalig) gebru iker, of los daa rva n 
te bepalen dat een dergelij k onderzoek wo rdt uit gevoerd. 

Het verzoek betreft v ier personen. 
Dri e ervan zij n personen die niet langer zakelij k bet rokken zij n b ij het ministerie, 
één van d ie d ri e is een voorm ali bwp (stas). Het bet reffen t wee 

ie des tijds form ee l in dienst war~e_n_v_a_n~B~z=K~. Een 
~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 nooit bestaa n. Aa n 

hen kunt u al leen v ragen om vri jwil lige medewerk ing . Een verpli cht ing opleg gen 
wordt niet mogelij k geac ht. 

De vierde persoon~-~~~-~-~bij BD Ad vies) is nog wel in d ienst en 
staa t in een arbe ids rechtelij ke verhouding t ot het m inisterie van Financiën. Dit 
zou in t heorie een bas is kunnen bieden voo r het verp lichten mee te werken aa n 
het onderzoek. Ge let echter op het bij zo ndere karakter van het soort gegevens, 
in het bij zonder a ls die zich op privételefoons bev indt , wordt het op leggen van 
een derge lijke verplicht ing tot medewerking niet pror oTonee l geacht . Wel is het 
aa ngewezen om voor deze persoon, maa r pas nadat diens medewerking zou 
hebben geweigerd, als werkgever een ext ra inspa nn ing te doen, door bij voorbeeld 
een gesprek te voeren over deze weige r ing, om zo te pogen alsnog medewerking 
te verkrij gen. Aa ndachtspunten zouden da n zij n ( 1) het beleid om beri chten over 
bestuur li j ke besluit vorm ing t e archiveren, ook als ze op een privéte lefoon staa n, 
en (2) dat verwach t mag worden da t d ie informatie door de medewerker 
beschikbaa r wordt gesteld. 

Er is dus geen mogelij kh eid om te beslissen dat dit onderzoek wordt verr icht , 
noch enige van de personen op w ie het verzoek ziet redelij kerw ij s te verp lichte n 
daaraan mee te werken als de personen zich daartegen verzet ten. 
We l mag van de huidige medewerker verwacht worden dat Oberichten die 
bet rekking hebb en op bes tuu rlij ke bes lu itvorming ter beschikk ing stelt , ook als 
d ie op een p rivéte lefo on staa t . 

Daarnaast levert een onderzoe k pe r defin it ie vanwege de aa rd en het karakter 
van de soort informa t ie en de devices waa rop het staat op ges lagen, een 
potent ieel grote inbreuk op de privacy va n de bet rokkenen op . Dit leidt ertoe da t 
de enige rede li j ke wijze om mee te werken aa n het verzoek van PwC uit moet 
gaa n va n de vrijwillige medewerking van de betreffende pe rsonen. Daa r bij zou 
het onderzoek zo moeten worden inge richt , dat de inbreuk op de privacy zo klein 
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mogelij k is. Pra kt isc h kan da t worden gerea liseerd door de betreffende 
medewerker ac t ief te betrekken bij het onderzoek aan de te lefoons en de w ijze 
va n ve il igs tellen (m its er sp rake is va n re leva nte gegevens en men mee wil 
werken). PWC heeft aa ngegeven hieraan zoveel moge lij k medewerking te wi ll en 
verlenen. 

Ten aanzien van de benaderi ngsw ijze 'vrijwi lligheid' de vo lgende ka ntteken ing . Bij 
het verzoek e-ma il boxen te raadplegen is door de La ndsadvocaat overwogen da t 
in het geva l iemand word t gev raagd om vrijw i ll ig mee te werken dit op gespan nen 
voet kan staa n met de verhoud ing t ussen degene d ie het verzoekt en degene die 
instemt, waardoo r va n een vrij e wilsuit ing niet echt sp rake l ij kt . Ook al is de 
situatie die door de Landsadvocaat we rd overwogen niet zonder meer va n 
toepass ing op deze sit uatie, ka n ook in d it geva l de v raag worden ges teld in 
hoeverre er daadwerkelij k sp rake is va n v rijwill igheid als iemand gevraagd wordt 
mee te werken. Daa rbij moet in ach t worden genomen dat het meewerken aa n 
het verzoek, ge let op de hele context waa rbinnen dit onderzoek zich afspeelt, niet 
al leen afbreuk doet aa n de privacy va n bet rokkene, maa r ook in zij n voordee l kan 
zij n. Ten tweede dat de ma te va n v rijwil ligheid nu eenmaa l ook ingeperkt word t 
door de algemene verp licht ing die op een ambtenaar rust om re leva nte 
documen ten con fo rm de WOB besc hikbaar te ste llen. De afbreuk aan v ri j wil li ghe id 
staat daarmee deels los va n de re lat ie verzoeker/ betrokkene. Tot slot dat een 
rede lijk alternatief eenvoud igweg niet besc hikbaa r lij kt . Daarmee is het fe itelij k 
de enige op t ie d ie overblij ft, afgezien va n de moge li j kheid om als opdrachtgever 
in het geheel af te zien va n het ve r lenen va n medewerking aa n het verzoek va n 
PwC, in we lk geva l de bet ro kkenen in het gehee l niet worden benaderd . Dit l ij kt 
geen reë le opt ie. 

Voor de mogelij ke schrifteli j ke toe licht ing op het verzoek ri chting betrokkene is 
een concepttekst opgeste ld . (Z ie bij lage.) 
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Ministerie van Financiën 

verslag Bege leidingscomm iss ie OZ 21007 

22 septem ber 2021, 11 :00 - 12:30 uu r 

Webex 

Vergaderdat um en - t ij d 

Vergaderplaa ts 

Dee lnemers c=J 

Afwezi 

Agendapunten 

1. Aanvang 1ode begeleidingscommissie 
Voo rzit ter is I lis afwezig, de bij eenkomst is digitaa l v ia Webex. 

2. Vaststellen agenda: 
De vo lgende agendapunten zij n op verzoek PwC aa ngeleverd bij aa nva ng 
begele idingscomm issie. 
- Funct ieaa nduid ingen 
- Reactie wederhoor 

- Redact en/ lakkr Bij lagr 
- Teru gkop peling 
- Openstaa nd wederhoor 
- Verspreid ing Rap port en Bij lagen 
- Ro ndvraag 

3. Verslag 17-08-2021 
Het vers lag van 09-09-2021 en van dit vers lag va n 22-09-202 1 za l worden 
aa ngeboden bij de begeleid ingscom miss ie va n 27-09-2021. 

4. PWC: Functie aanduidingen 
PwC bes preekt de wij ze waa rop zij de functie aa nduid ing hebben verwerkt in 
het rapport. De bege leidingscomm issie wordt gev raagd om feedback en d it 
punt wordt kort bes proken. I n a lgemeenheid kan de begele idingscomm issie 
vo lgen hoe het is opgenomen. Daa r waa r de begele id ingscom miss ie nog 
v ragen of opmerk ingen heeft, wordt d it op de plek inde rapportage 
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aa ngegeven op het feedbackfo rm uli er da t vr ij dag 24-9-20 21 wordt 
aa nge leverd aa n PwC. Daarnaas t wordt de opmerking gemaa kt om een lij n t e 
t rekken in het rapport waa r verwijzing naa r hij / zij staa t . 

5. Reactie inhoudelij k wederhoor 
PwC heeft react ies ontvangen van mensen d ie in het wede rhoo r proces zijn 

bet rokken, dij tv:l~e : sphen nu ook worden betrokken bij de check op fe itelij ke 
onj uistheden. eeft aan dat dit a ls afzo nder lij ke sporen worden 
ingericht . "De e1 e IJ e react ie, de bes t uur lij ke react ie en het proces van 
wederhoo r zij n d rie aparte spo ren." Het dr ingende verzoek is om de feiteli j ke 
react ies van collega 's, v ia de afgesproken lij n (lid in de 
begele idingscomm issie) laten toet sen en inst uren. Reacties op het wederhoor 
is een proces tussen PwC en de geïnterv iewden. 
Geconstateerd wordt dat het n iet wenselij k is da t mensen d ie "onderzocht 
zij n" nu reage ren in de feitencheck vanuit opdrachtgever. , TSL l icht toe hoe 
dat is gegaan bij TSL waa rb ij een aa ntal mensen i. v .m. de bes tuu rl ij ke reac t ie 
het rapport heb ben ontvangen en waa r deze spo ren door elkaa r lij ken te 
lopen. Afgesproken wordt deze sporen nadrukkelij k gescheiden te houden en 
waar nodig ext ra aandacht te hebben voo r u it leg hierover aan betrokken 
medewerkers en waa r nod ig corr igerend op te t reden. PwC heeft in 1 e 

instant ie de keuze gemaa kt om de w ij zig ingen na wederhoo r niet opn ieuw 
voor wederhoo r voor te leggen. Vanuit bege leidingscomm issie wordt 
aa ngegeven dat d it ee rst anders was beg repen en dat het wellich t goed is dit 
te heroverwegen i. v.m. soms uitgeb reide react ies . PwC overweeg t a lle 
betrokkene bij wederhoor het verwerkte comm entaa r alsnog aa n t e bieden 
om daa rmee het play ing fie ld in zekere zin wee r te ' levellen' en het proces 
HWH zuiver t e houden. Afgesproken wordt dat PwC en BVA h ierover later nog 
contac t heb ben. 

6. Redacten/ lakken bijlagen 
PwC v raagt hoe het redacten/ lakken is overgekomen/of d it aa nslui t bij de 
r icht l ij nen vanuit Financien. Afgesp roken wordt da t PwC h iervoo r d irec t kan 
schakelen met DJZ d ie hierin niet kan beslissen maar wel kan meedenken 
vanuit algemene regelgev ing . Daarnaas t wordt ook hier in aangegeven da t, 
daa r waa r de bege leidingscomm issie vragen of opmerkingen heeft, d it wo rdt 
aa ngegeven op het feedbackfo rm uli er da t vr ijd ag 24 -9-2021 wordt 
aa nge leverd aan PwC. 

7. Terugkoppeling 1 1 

PwC heeft ook bij l I Min Fin en Belast ingdienst st ukken uit de 
rapportage aa ngeboden over het proces van inform at ieoverdracht o .a. Hen is 
gev ra agd om een reac t ie. Deze react ie wo rdt uit er lijk v rijdag 24 august us 
2021 verwacht . 

8 . Openstaande wederhoor 
PwC verzoe kt om contact met een persoon d ie nog open staa t i.v.m. verlof 
van die persoon, op korte term ij n af t e ku nnen ronden. Die persoon is terug 
van verlof en d it kan op korte t erm ij n gebeuren. 

9 . Versprei ding Rapport en Bijlagen 
PwC v raag t of men nog reken ing moet houden met het rapport opstellen 
i.v.m. de (t echnische)versp reiding . Gelet op o.m. de omvang van de bij lagen 
(aa nta l Mb) . Comm unica t ie en BOA geven aa n da t zij dit oppakken en da t 
PwC zonder t egenbe r icht geen act ie daarin hoeft te nemen. Dit gebeurt vaker. 

10. Rondvraag 
- TSL: Is het mogelijk om te zoeken in de bijlagen? 
OIF st uurt u it leg hoe het mogelij k is, maa r dat het geen ga ra nt ies geeft . Dit 
heeft als oorzaak doordat het gescande .pdf documenten zijn (secretaris) 
- Hoe nu verder met de input? 
BVA: de secretari s verza melt de feedback vanuit de begeleid 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 taande v rij dag komen 
de co llega 's b ij elkaar om de li j st door te nemen en h ierna za l de lijs t worden 
ingezonden naa r PwC. 
- Tijdlijn ambtelijke reactie 
TSL: Verwachting is dat de concept ambteli j ke react ie beg in vo lgende week 
gereed is (week 39) Zodra deze vo ldoende gereed is, wordt het ook gedee ld 
met PwC zoda t z ij kunnen nagaa n wat de event uele im pac t voor PwC is. 
- Inregelen opvang/nazorg voor medewerker(s) 
Mogelij k is er behoefte aa n (na)zorg bij medewerkers, d it is een bes taa nd als 
actiepunten wordt va nuit TSL georganisee rd .. 
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Beste co llega 's, 

We zo uden met een voorzet komen voor de e-ma il naa r voormalig medewerkers. 

Het gaat m.i . om de vo lgende pe rsonen (m is j e iemand, laat het weten) : 

Financiën: 

Jeroen Dij sselbloem; 

Menno Snel ; 

Er ic Wiebes; 

BD: 

Strateg ie : 

Oud-medewerkers per mail benade ren met onders taa nde tekst , inventariseren wie gebruik w il 
ma ken van raadplegen. Daa rn a pas met de pe rsonen die daa r gebru ik van wil len maken de 
voorwaa rden waa ron der het moge lij k is bespreken. Uit ga ngspunt : op KV7 en info rmat ie za l het 
do mein va n fi nanciën niet ver laten. We vertrouwen erop da t ou d-medewerkers z ich daaraa n 
houden als ze er op gewezen wo rden (en er voor getekend he bben middels een 
'vertro uwelij kheid sverk lar ing ') . 

Te kst mail : 

Beste ... . 

U bent onlangs bena derd in het kader van het onderzoek dat PWC in op dracht van het ministerie 
van Financiën doet naa r aanleiding van (samengevat ) de ' memo Pa lmen'. Mogelij k ste lt u er pr ijs 
op dat u ter voorbereiding op het interview de gelegenheid krij gt om uw voormalige e- ma ilbox en 
agen da te raad plegen. We heb ben gezocht naar een manier om dit zo goed en veilig mogelijk te 
fa cili teren. I ndien u daa r prij s op stelt , kunnen we uw oude e-ma ilbox en agenda beschikbaa r 
ma ken. Helaas is het vanwege de eisen die info rma t iebeve il iging stelt alleen mogelij k om de 
gegevens toega nkelij k t e ma ken vanaf het kantoor van het Minister ie van Financiën in Den Haag . 
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Mocht u gebru ik wil len maken van de m oge lij kheid om uw voorm ali ge e-mail box en agenda te 
raadp legen, da n hoor ik dat graag op korte t ermij n, bij voorkeur deze week, zoda t ik met u 
prakt isch kan afstemm en onder welke omsta nd igheden we u h iertoe in staat kunnen stel len. 

Ik hoop dat ik u hiermee van dienst ben. 

NamensD 

BVA 

I ndien interesse, t elefon isch onderstaa nde te be spreken en bij af sp raa k op kantoor schr iftel ij k vast 
te leggen in 'vertro uwelij kheidsverklaring': 

Aanvullende voorwaa rden 

Op kantoor KV7; 

Enkel in het geval van oud -medewerker BD in aanwez igheid van CI SO vanwege ko ppeling 
aa n 17mailbox, voo r PST bes tand van Financiën met ondersteun ing op de achtergrond (hoeft niet 
ze lf~imte te zij n ); 

'Verk lar ing van vertrouwelij kheid' lat en tekenen. Daa rin wij ze n op het feit dat vanwege de 
bestaa nde geheimhoud ing en in fo rmat iebeveiliging er geen inform atie uit de mailbox mag worden 
meegenom en bu iten het domein van Financiën, bij voorbeeld in de vorm van printj es of fo to's van 
ma ils o. i.d . Er ku nnen aa ntekeningen wo rden gemaa kt en er kan worden gev raagd om speci fi eke 
bestanden / agenda-items in hardcopy beschikbaar te ma ken voor raad pleg ing t ij dens het 
interview. Deze kunnen in over leg met de ondersteuner worden gese lect ee rd en in pdf-vo rm 
worden opges lagen en daa rn a door de ondersteuner worden afged rukt . Hardcopies en 
aantekeni ngen wo rden in een map vertro uwelij k bewaa rd op kantoo r en staan voo rafgaand aan 
het interview op kantoor op verzoek ter beschikking van de oud-medewerker. Er wordt geen 
max imale t ijdsduur afgesproken, le idend is de behoefte van de oud- mede werker (dat ge ldt ook 
voor het aa ntal keren). Precieze t ekst van de vertrouwelij kheidsverklaring nog nade r t e bepalen; 

NB: in de memo die t ij dens de begeleidingsco mm iss ie werd besproken stonden strengere 
voorwaa rden, ge richt op het on mogelij k maken van het brengen van in fo buiten het dom ein van 
Fin. Bovenstaa nde wij kt daa rvan af in de zin dat somm ige strenge voorwaa rden los worden 
ge laten en we het vertrouwen da t men zich houdt aa n afspraken als uit ga ngspu nt nemen (ipv 
'contro le' ) . Van daar dat een ' vertrouwelijkheidsverklari ng' is voorgesteld waari n de afspra ken 
worden vastgelegd . Die doet uiteraa rd geen afb reuk aa n de al bestaande geheimhoudingsp licht, 
maa r is een midde l om een aanta l afspraken vas t te leggen en nad ru l keli i k o( der de aa ndacht te 
brengen. Wij denken dat dit voldoet aan de meer posit ieve toon waar en w ij ove rigens ook) 
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pr ij s op ste lt . Voo rdat een voormalig medewerker op kantoor is om de mail/agenda te raadplegen 
is men telefon isc h al bekend met de voo rwaa rden. 

Met vriendelij ke groet, 

SG-c luster I BVA-o ffice 

Ministeri e va n Financiën 

Korte Voorhout 7 1 Den Haag I Ka me~ 
~-~ 

Post bus 20201 1 2500 EE I Den Haag 

M 

~---~ @minfin.nl 

Meer info r matie over OI F > > > 

Bek ijk de animatie op Rij ksportaa l FI N (eerst inloggen). 
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DEP. VERTROU W ELD K 
TER INFORM ATIE 
Aa n PwC Forensi c Servi ces ,c=J~---~ 

notitie 
Aanleiding 

Ministerie van Financiën 

I n uw memo van 7 apri l heeft u verzoc ht om goed keuring voor het verwerken van 
data voor Proj ect OZ21007. Al eerder hebben we hierover met regelm aat overleg 
gehad en oo k in de begeleid ingscom m iss ie is dit besproken. I n deze not it ie geef ik 
g raag antwoo rd op uw verzoek. 

Besluit 
1 =I heeft als opd rachtgever voor dit onderzoek besloten vol led ige 
medewerk ing te verl enen aa n uw verzoek. Ui t zorgvuld igheid zijn/worden alle 
personen op de doo r u aangegeven lij st t elefonisc h geïnfo rmeerd . Z ij krij gen 
gelegenheid event ueel bezwaa r t e ma ken tegen vers trekking binnen een te rmijn 
van twee weken na ontvangst van de brief . Als de individuele betrokkene geen 
bezwaar maa kt dan wordt deze inform at ie aan u verstrekt confo rm het 
afgesp roken protocol voo r overdracht . 

Toelichting 
Met u is in goed overleg een protocol opges teld voor een ve ilige en zorgvu ld ige 
overdracht van informatie. Daa rnaast heeft het proces meer t ijd in beslag 
genom en in ver band met interne advisering over het goed (kunnen) waa rb orgen 
van de rechten van betrokkenen bij de verstrekk ing van persoonsgegevens en de 
verantwoo rde li j kheid die de werkgever heeft jegens zij n medewerkers . Er is 
extern ad vies ingewonnen va n de landsadvocaat . Aa n u wordt de informa t ie van 
de voll ed ige lij st te r beschikk ing gesteld. Wel is het zo dat va nui t zo rgv uld igheid 
betrokkenen ee rs t telefo nisch worden geïnformeerd en da t zij op g rond van de 
AVG gelegenheid kr ijgen bezwaa r te maken tegen de verstrekk ing van 
persoonsgegevens 

Het merendee l van de perso nen op de li js t is a l ges proken en hebben allen 
aa ngegeven geen bezwaa r te heb ben. Wel gaven diverse bet rokken aa n dat zij 
g raag eerst zelf geïnfo rmeerd willen worden , in het geval u bij zonderheden in hu n 
e-ma ilbox zou aa nt reffen. I n reactie is aa ngegeven dat PWC gebru ikelij k aa n hoor
en wederhoor doet a lvorens iets in het onderzoek te betrekken. 

De door u gev raag de laptop is niet meer beschikbaar voo r onderzoek. Bijgevoegd 
t reft u de toelicht ing/ rea ctie van ICT aa n op het verzoek. 

Wat betreft uw verzoek om dig itale ta ssen is inmiddels met u afgesproken met u 
dat dit verzoek vervalt. Door een nadere uit leg van ~-----is gebleken dat 
u d it vooralsnog bu iten besc houwing laa t aa ngezien deze info rmatie a l in andere 
bronnen is opgenomen. 
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DEPARTEMENTAAL V ERTROU WELIJK 
TER BESLISSIN G 
Aa n 

de secreta r is-generaa l 

Ministerie van Financiën 

notitie Verzoek PWC raad plegen e-ma ilcor respondentie 

Aanleiding 
I n het kade r van haa r onderzoekso pdrac ht heeft PWC verzocht om e
mailcorrespondentie van (tenm inste) 33 personen in haar onderzoek te mogen 
betrekken. 

Naa r aa n leid ing van deze v raag is in het kade r van (o .m.) zorgvuld igheid en het 
oog op behoorlij k bes tuu r aa n de Landsad vocaa t gevraagd een advies uit te 
brengen over de voorw aa rden waa ronder aa n d it verzoek kon wo rden 
meegewerkt. 

Op 4 mei j l. heeft de landsad vocaat een advies uitgebracht , op grond waa rvan 
een aa ntal bes lissi ngen kan worden genom en over de afha nde ling van het 
verzoek van PwC en daarmee de voo rtga ng van het onderzoek. 

Beslispunten 
1. I n te stemmen met het te r besc hikk ing stellen van de gevraagde 

ma il boxen voor het onderzoek, en deze verst rekking van gegevens te 
duiden a ls een verst rekking in het kader van de AVG; 

2. I n te stemmen met de h ierna uiteen te zetten werkwi jze, d ie een 
praktische uitwerkin g beoogd te zij n va n de overweg ingen uit het adv ies 
van de landsad vocaat, en daa rmee ziet op een zorgvuld ige en 
recht mat ige vers t rekk ing confo rm de AVG; 

Toelichting 
Naa r aa n leid ing va n de v raag of het mogelijk was rechtm atig t oega ng te verlenen 
aa n PWC om gegevens u it een se lect ie van mailboxen te bet rekken in hu n 
onderzoek, is aa n de landsadvocaat verzocht een ad v ies u it te brengen waa rin de 
versch il lende aspecten in samenhang worden overwogen. Dit ad v ies t reft u 
separaa t als bij lage aa n. 

De landsad vocaat overweegt - sterk sa mengevat - da t de verst rekking van 
gegevens u it ma ilboxen, van de door PWC gemotiveerde se lectie aa n personen, 
kan worden gezien a ls een verwerking in het kader van de AVG (en dat een 
zorgvu ldige verstrekking in het kader van de AVG ook geacht word t in 
overeenstem ming t e zij n met artikel 8 EVRM) . 

Als verwerkingsg ronds lagen voo r de verwerkin g kunnen worden aa ngemerkt: 

a) het voldoen aan de wet te lij ke verp lichting aa n de Kamer inlicht ingen te 
versc haffen, co nfo rm art ikel 68 GW, gelet op de aa nle id ing voor het onderzoek 
d ie gelegen is in het stel len van Kamervragen. 

Voor zover het onderzoek n iet wo rdt verri ch t met het oog op a) , kan als 
verwerk ingsg rondslag ook worden gez ien : 

DEPARTEM ENTAAL 

VERTROU W EWK 

BVA-offi ce / OIF 

I nlichti ngen 

~--~@m infi n .nl 
w ww.m infin.nl 

Datu m 
6mei 2021 

Notit ienummer 

Aute ur 

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

Kopie aa n 

Pagi na 1 van 3 

00024 



1057186 

b) het uitvoe ren van de pub li ekrechteli j ke taak. Daarb ij kan de Belast ingd ienst 
worden gezien als uitvoerder van de Wet Kinderopvang, dat orga nisa to risch 
onderdeel is van het ministeri e. De publiekrechte li j ke taa kste l li ng waa r aa n 
gedac ht wordt, is deze lfde a ls die aa n het ops tellen va n de memo ten g rondslag 
heeft ge legen, waa rb ij het onderzoek tot doel heeft om verantwoord ing te kunnen 
afl eggen, herha ling te kunnen voo rkom en en benadee lden opheldering t e bieden. 

Naas t het besch ikbaa r z ij n van g rondslagen vo or de verwerking moet er vo lgens 
de Landsad vocaa t ook spra ke zij n van noodzaak. Het noodzaa kscriterium brengt 
met zich mee dat moet worden vo ldaa n aa n de eisen van proportionalite it en 
s ubsid ia riteit . 

I n het geval van a) (de wet tel ij ke verp li cht ing) , lig t de rechtvaardig ing in de wet 
besloten. 

I n het geval van b) (de pub liekrech te lij ke taa k) vergt het een aa nvu ll ende 
afweg ing, waa rbij de Landsad vocaat overweegt dat betekenis toekomt aan de 
maatscha ppe lijke impact en gevolgen van de Kinderopvangtoeslagaffaire en da t 
het onderzoek niet goed kan worden uitgevoerd zo nder gebruik te ma ken van e
ma ils. 

Daa rnaast overweegt de landsadvocaa t te n aa nzien van de bescherming van de 
privacy van bet rokkenen dat het min isterie weliswaa r geen regeling kent die in d it 
spec ifieke geva l toega ng tot ma ilcorrespondentie t oestaa t, maa r ook geen 
rege ling heeft d ie d it nad rukkelij k uit sluit . De landsad vocaat overweeg t dat aa n 
de funct ie va n betrokkenen inherent is dat werkmail mogelij k openbaa r kan 
worden gemaakt op g ro nd van 68 GW, de WOB of in het kade r van een 
pa rl ementaire enquête, waa rmee voor betrokkene in zekere mate voorzienbaar is 
dat hun werkma il openbaa r zou kunnen worden. 
Da t neemt niet weg dat bij zo ndere zorg op zij n plaa t is om privécorrespondent ie 
zovee l mogelij k buite n besc houwing t e laten. Zoals u bekend heeft PWC een 
werkwi j ze ingericht d ie er op gericht is om niet relevante mailcorrespondentie, 
waaronder privém ail , zovee l mogelijk en zo v roeg mogelij k in het proces uit t e 
sluiten van de verdere stappen in het onderzoeksproces , waa rdoor deze situatie 
al zovee l mogelij k wo rd t beperkt. 

Uit de AVG vloe it een info rma t ieverp lichting voort waa rb ij de landsavocaa t 
overweegt dat vanwege het bij zondere kara kter van het onderzoek en de omvang 
de aanvullende informat iep licht uit de AVG mogelij k van toepass ing is, die onder 
meer stelt dat bet rokkenen moeten worden gewezen op hun rec hten, waa ronder 
het recht om bezwaa r te maken. 

Dit leidt tot concreet de volgende pun ten waa rvan de landsadvocaat aanbevee lt 
betrokkenen te informeren : 

(a) de achterg ron d en het doel van het onderzoek; 
(b) welke gegevens van de bet rokkenen daa rvoo r geb ruikt zullen worden 
en aa n PwC worden vers t rekt; 
(c) de voorgenomen werkwij ze , in het bij zo nder met bet rekking tot de 
selectie van voor het onderzoek relevante gegevens 
(d ) de verde ling van verantwoordelij kheden tussen het m iniste rie en PwC 
met betrekking t ot de versc hi ll end e verwerkingsact ivi te iten; 
(e) de rechten van de betro kkenen; 
( f ) co ntactgegevens bij zowel het minister ie als PwC waa r betrokkenen 
terec ht kunnen voo r nadere info rma t ie en het u itoefenen van hun 
rech ten. 

Dit heeft geleid tot het opstellen van een br ief, waa rin betro kkenen schrifte lijk 
worden geïnfo rm ee rd en bovenstaa nd e punten zij n verwerkt . De br ief is a ls 
b ij lage gevoegd . 

De voorgeste lde werkw ijze is nu, voor alle bet rokkenen, als volgt: 

DEPARTEMENTAAL 
VERTROUWEWK 
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Telefonisch contact opnemen, to el ichten dat er een onderzoek is dat 
door PWC in opd racht van het m inis ter ie wordt verricht , met het oog op 
de memo Palmen, da t binnen d it onderzoek door de onderzoekers een 
verzoek is gedaa n tot het raad plegen van de mail box van bet rokkene, 
omdat de onderzoekers die mogelij k relevant ac hten voor het 
bea ntwoorden van een onderzoeksvraag , en dat het gaat om een 
bepaalde periode. 
Dat het m in isterie in het kade r van de AVG van plan is deze geg evens te 
verstrekken. 
Dat de betrokkene een schrifte li j ke bevest ig ing en t oe lichting kr ijgt op dit 
gesp rek en het voornem en de gegevenµe_sbesc hikking te ste llen, waa rin 
betrokkene ook za l worden gewezen op L_Jrechten, meer in het 
bij zonder D recht om bezwaa r te ma ken, en dat daa rvoo r een te rmij n 
van twee weken open staa t ; 
Na het te lefonisc h contac t wordt aa n betrokkene de brief verstuurd (per 
ma il of reg uliere pos t, afhankelij k van de voorkeur die men in het 
t elefo ongesprek heeft aa ngegeven) . I n d ie brief komen alle punten d ie in 
het gesp rek aa n de orde zij n gekom en aan bod, evenals andere 
prakt ische za ken met betrekking tot de hiervoor aa ngehaa lde opsomm ing 
a t/ m f; 
Er wordt prakti sch n iet langer onderscheid gemaa kt tussen bet rokkenen 
op basis van hun am bteli j k hiëra rchische status, met de kanttekening dat 
vooruit lo pend op het defin it ieve adv ies reeds te lefonisch contact is 
gezoc ht met een beperkte se lect ie van (voo rma lige ) bewindspersonen en 
hoge am btenaren, confo rm een ee rdere afspraa k in de 
bege leidingscommiss ie. Zij hebben nog geen brief ontvangen maa r zul len 
dezelfde brief k rij gen a ls de ' reg uliere' medewerkers. (Zie voor een meer 
gedetailleerde li j st van te benaderen en reeds gebelde personen de 
bij lage) ; 
Alle medewerkers worden komende week telefon isch benaderd. OIF 
neemt de u itvoering h iervan prakti sc h voor haa r rekening ; 

U wordt verzoc ht met deze werkwij ze en de inhoud van de br ief in te stemmen. 
Na de periode van twee weken, waa rbinnen ze bezwaa r kunnen ma ken, zu llen de 
gegevens daad werkelij k t er beschikking komen van PWC. Tenzij er bezwaa r is 
gemaa kt, in welk geval intern j ur id isch advies over de gevolgen daa rvan za l 
moeten worden geform uleerd (of extern ingewonnen). 

DEPARTEMENTAAL 
VERTROU WEWK 
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Van: 
Aan: 
Ondet"werp: 

Datum: 

R7J)(BVA) 
__ (BVA) 

FW: OZ21007 - Voorstel tekst oproep voor informatie in het kader van het onderzoek door PwC 

dinsdag 6 ju li 202112:29:09 

Onderwerp: OZ21007 - Voo rst el tekst oproep voor info rm atie in het kader va n het onderzoek 

door PwC 

HoiC]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 j l. 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 2017 (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 mogelijk 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] 

PwC I 
Phone 

1----------~-~ 

Email : wc.co m 
PricewaterhouseCoopers Advisory N. V. (KvK 34 180287) 
Thomas R. Malthusstraat 5 11066 JR I P.O. box 90351 11006 BJ I Amsterdam I the Netherlands 
www.pwc.com/nl 

'PwC' is the brand unde r which PricewaterhouseCoopers Acco untants NV (Chamber of Commerce 34 180285), 
Pricewa lerhouseCoopers Belast ingadvise urs NV (Chamber of Commerce 34180284), Pri cewaterhouseCoopers Advisory NV 
(Cha mber of Commerce 34180287), Pricewale rh ouseCoopers Comp liance Services BV (Cha mber of Commerce 51414406) , 
PricewalerhouseCoopers Pensions , Acluarial & lnsurance Serv ices BV (Chamber of Co mmerce 54226368), 
Pricewa lerhouseCoopers BV (Chamber of Commerce 34180289) and other co mpanies operate and provide services . 
These services are governed by Genera ! Terms & Condilions ('a lgemene voorwaarden'), which include provis ions regarding our 
liability. Purchases by these companies are governed by Genera ! Terms and Conditions of Purchase ('algemene 
inkoopvoorwaarden). 
At www.pwc .nl more detailed information on these companies is availab le, including these Genera ! Terms and Conditions and the 
Genera! Terms and Conditions of Purchase, which have also bee n fi led at the Amsterda m Chamber of Commerce. 

The contents of lhis e-mail and attachments, if any , is confidential and only intended for the person(s) to which il is addre ssed . lfyou 
receive l his e-mail in error then we kindly request you to inform the se nder lhereof immed iate ly , and to delete the e-mail and the 
attachments without printing, copying or d istributing any of those . 
The publicat ion , copying whole or in part or use or disseminalion in any other way of the e-mai l and attachments by others than the 
intended person(s) is proh ibited 
PwC ca nnot guarantee the security of electro nic communica lion and is not liab le for any negat ive consequence of the use of 
e lectronic co mmunicat ion , includ ing bul not limited to , damage as are su lt of in or non-co mplete delivery or delay in de livery of any 
e-mail; the text of the e-mail as sent is decisive 
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Beste .. . 

Zoa ls u weet voert PwC op dit moment in mij n opdracht een feitenonderzoek uit naa r het 
memorand um van vaktechnisc h coörd inator, mevrouw Pa lmen. Ove r d it onderzoek hebben w ij 
reeds contact gehad . 

In het kader van het onderzoek heeft PwC recent gevraagd om ook andere comm unicat ie dan e
ma il te mogen betrekken, die re leva nt zo u kunnen zij n voo r het onderzoek. Het gaat daa rbij 
co ncreet om eventuele commu nicatie d ie v ia WhatsApp, ( i-)sms en/of ander berichtenve rkeer is 
gevoerd. 

Graag vraag ik hierb ij aa n u of u hieraa n op vrij will ige basis uw medewerk 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 en u bezien wo rden hoe de exacte 
(technisch e) invulli ng kan plaatsvinden. Dit is maatwerk, waarb ij ik w il benad rukken dat in de 
wij ze waa rop dit word t ingevuld, met zo vee l moge li j k zorg za l plaa tsv inden om n iet re leva nte 
informat ie, waaro nder privéin format ie, buiten beschouwing te laten. 

Toe lichting 

In zij n algemeenheid kan de commu nicatie over een berichten-app zoa ls Whatsapp een 
bestuurlijke aangelegenheid zijn. Dit is met name aan de orde gekomen na een uitspraak va n de 
ABRvS uit 20191 en heeft onder meer gele id tot de Rij ksbrede bekendma king va n ' leidraden' 
(facts heets) ove r de omga ng met deze soort data, d ie ook onder de re ikwi j dte va n de WOB kan 
va ll en. Het m inisterie is niet bekend met de betreffende be richten, maar begrij pt we l de relevantie 
van dit verzoek voor het onderzoek. Het ministerie is z ich echter evenzeer bewust dat deze 
informat ie niet alleen op za kelijke, maa r ook persoonlij ke devices aanwezig kan zij n , en dat het 
m in isterie in beide geva llen n iet vanze lfsp rekend over deze info rmat ie beschikt . Daa rnaast 
rea lise ren w ij ons terdege dat de aard va n de m iddelen die gebruikt worden om deze soort 
comm unicat ie te voeren, zoa ls WhatsApp, het zeer aa nnemelij k maakt dat op deze med ia naas t 
releva nte za kelij ke informat ie ook vee l - of ze lfs overwegend - persoonlij ke info rmatie aa nwezig 
za l zij n . 

De bovenstaa nde overweg ingen leiden ertoe dat ik een beroep w il doen op uw bereidwilligheid, en 
u vraag om medewerk ing te ver lenen aa n het verzoek va n PwC. Allereerst door aa n te geven of u 
de verwacht ing heeft dat er sp ra ke is va n relevante comm unicat ie, ten tweede wa ard ie 
comm unicat ie zich bevindt , en tot slot door mee te werken aan het veiligste llen van die data door 
PwC, teneinde het besch ikbaa r te maken in het onderzoek. 

I k hecht er aan te benadrukken dat als er vo lgens u spra ke kan zij n van releva nte data, en u 
bes lu it mee te werken aan het ontslu iten ervan, PwC met u in overleg zal t rede n ove r een w ijze 
waa rop d it ve iligstell en kan plaa tsv inden, d ie zovee l mogelij k in overeenstemm ing is met het 
gevoelige en vert rouwelij ke kara kter va n de onderzoc hte devices en de informatie d ie zich daa rop 
bevindt . Voorop moet staan dat de werkwij ze va n PwC zoveel moge lij k in overeenste m ming is met 
uw gevoel va n zorgvuldigheid en tege lij kert ijd dat PwC de onderzoeksmethodiek ka n 
ve rantwoorden. PwC heeft m ij verzekerd voo r beide aspecte n goed aand acht te heb ben en zij z ien 
daarvoor vo ldoende mogelij kheid . 

Graag verneem ik of u uw medewerki ng w il ve rlenen, waarna ik de onderzoekers met u in contact 
za l brengen voor de verdere uitvoering . Financiën za l daa rbij aa nges loten bl ij ven om de 
afgesp roken zorgvu ldigheden te waa rbo rgen. Mocht u ondanks de zorgvuldigheid waarmee we dit 
verzoek hebben w illen om kleden niet wensen meewerken aa n dit verzoek, dan respectee r ik dat en 
verzoek ik u dit met een korte toelicht ing aa n mij kenbaar te maken. 

Hoogachtend , 

1 Uitspraak 201800258/1/A3 - Raad van Sta te 
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1. Aanleiding en achtergrond 

Va naf maa rt '21 v indt het onderzoek naa r m emo Pa lmen plaa ts. Een onderzoek om : m ee r zic ht te 
k r ijgen op de totsta ndkoming va n het m emo en de betrokkenheid hierb ij va n (oud)
bew indsperso nen en (o ud) medewerkers. 

De uitvoering va n het onderzoek ligt in ha nden va n PWC en bestaat uit : 
1. Ident ifice ren, verzamelen en verwerken va n besch ikbare en mogelij k re levante info rmatie ; 
2 . Onderzoek van de verzame lde info rmatie en voo rbe reid ing va n de interv iews ; 
3 . I nterv iews met personen d ie va nuit hun (voorma lige) funct ie releva nt zij n voo r de 
bea ntwoord ing van de onderzoeks v ragen; 
4 . Ra pportage va n bev indingen met daa r in de bea ntwoo rd ing va n de onderzoe ksvragen. 

Het onderzoek wordt bege le id doo r een inte rne bege leidingscommiss ie waa r va nui t iede r onderdeel 
iemand in ve rtegenwoordigd is. 

Planning van het onderzoek volgt z.s.m. 

2. Uitdagingen communicatie 

Er zij n meerdere uit dag ingen voo r de comm unicatie t e benoemen. 

• Hoge gevoeligheid va n het onderwerp. Bij somm ige medewerkers omdat de gebeurtenissen 
va n afge lope n j aren va n g rote impact zijn geweest op hun werk en zij z ich nog steeds 
gekwetst voe len, b ij anderen omdat z ij erva n ba len da t de negat ieve public iteit rondom het 
onderzoek afst raa lt op hu n werk en werkgever. 

• Spanning t ussen medewerkers en onderzoeker, waa rbij fr ict ie heers t ove r de uit v raag va n 
o nderzoekers. 

• De openbaa rheid va n het onderzoeksrapport. 
• De in te resse vanu it med ia voor de prob lemen ron dom toes lagen. 

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

3. Doelgroepen 

I NTERN 

(oud) medewerkers kerndepartement; Toeslagen en BD die betrokken zijn bij het onderzoek 
► Grote interesse ; betrokken en uitgesproken; maa kt zich zorgen over wat er moge lijk naar 

voren ko mt en welke ro l h ij / z ij daar zelf in speelt. 
► Wil nauwgezet geïnform eerd worden ove r het onderzoek; wil ui t leg /toe licht ing en w il weten 

hoe de leid ing va n de organ isatie op de bevi nd ingen reageert. 

Mede werkers Toeslagen (inclusief herstelorganisatie) 
► Geïnteressee rd en maakt z ich zorgen over of het onderzoek en of d it zijn/haar werk gaat 

beïnv loeden. 
► Wil op hoofd li j nen geïnformeerd worden, w il len uit leg/ toe l icht ing als er n ieuwsfe iten naar 

vore n komen en wil daa r oo k op reagere n 

Mede werkers kerndepartement en BD breed 
► Grotendeels mat ig geïnteresseerd , of ziet zichze lf niet als bet rokken bij d it onderwerp . 
► Wil op hoofd li j nen geïnformeerd worden en voora l info rm at ie als er ( nieuws)fe iten naar 

vore n ko men en wil daar oo k o p reageren. 

GOR 
► Betrokken , voo ra l geïnteressee rd in of er nieuwe feiten boven ko men 
► Wil nauwgezet geïnform eerd worden, wil len uit leg / toe licht ing a ls er fe iten naar voren 

kom en en met SG/ DG in overl eg in dat geva l 

Top 200 / Team leiders 
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► Betrokken. Heeft behoefte aa n informat ie over ondersteuning bij emoties van medewerkers 
en Q&A's in geval er v ragen van medewerkers komen. 

EXTERN 

Naast reg uliere med ia : 
• Sta keho lders Toeslagen en Be las ti ngd ienst 
• Ged upee rde ouders (oa via ouderpa nel) 

4. Impact op de organisatie 

De mogelijke impact van de rap portage loopt u iteen va n gering , tot groot : waa rbij de med ia 
kr it isc he za l z ij n t egeno ver toes lagen wat doo r medewerkers als kwetsend kan worden erva ren, tot 
zeer groot : er komen nieuwe feiten na ar voren die nega t ief z ij n voor de orga nisa t ie. I n het laa ts te 
geval za l het ook im pact hebben op de reputat ie van Toeslagen en BD en de verhouding met 
ouders d ie in het hersteltraj ect zitten. 

Fases 
Grofweg kan de pe riode van onderzoek Pa lm en worden ingedee ld in twee fasen: 
1. Onderzoek 
2. Onderzoeksrapport gereed en aa nbied ing 

Ged urende de eerste fa se ligt de focus van de com mu nica t ie op het tij dig en tra nsparant 
inform eren van de doelg roepen. De interne commu nica tie ri cht zich in deze fa se in principe da n ook 
op het inform eren over de aa n leiding en het toe li chten van het doel, p lanning en proces van het 
onderzoek. 

Voor wat bet reft de tweede fa se geldt dat de (interne) im pact van de rapportage afhangt van de 
bev indingen uit het onderzoek. I n verschil lende scenario's bl ij f t de focus li ggen op transpa rant 
inform eren van medewerkers waarb ij aa ndac ht za l zij n voo r monitor ing en opvang van emoties bij 
medewer kers . Daarn aast kan in het geval van g rote impac t duid ing worden gegeven over de 
bev indingen en mogelij ke co nseq uenties door de ambtelijke top . 
T ijd slij n : Definit ief rapport - Financiën formeert reactie - Rapport incl. reactie naar de Tweede 
Kamer. 

3. Communicatiedoel en strategie 

Het doel van onze interne com municat ie is (oud)m edewerkers en leidinggevenden te helpen 
beg r ij pen wat er gebeurt en waa rom , het ondersteunen bij het opvangen van emot ies die het 
onderzoek oproept en het in perspect ief plaatsen van wat er naa r voren ko mt t ijdens het 
onderzoek. 

Open en transparant informeren 
Doelgroep : alle medewerkers 
Doel: info nneren (weten) 
Alle intern betrokkenen t ranspara nt informeren over het onderzoe k, het proces en de vo ortga ng . 
Belang rij ke elementen in de informatie zij n: 
- doel en opdrachtgever van het onderzoek 
- ro l kerndepartement; Toes lagen en BD (gegevens aanleveren) 
- ro l PWC (wat zij doen) 
- zod ra we iet s weten, dan delen we da t (verwachtingen managen) 

• Kanalen en m idde len: I nt ranet Toes lagen/ BDVD, Rij ksportaa l, ma nagement upda te, 
verw ijzen van medewerkers naa r waa r ze terec ht ku nnen met vragen ( leden 
bege leidingsco mmissie) 

a) Duiden en toelichten 
Doelgroep: geïnteresseerde medewerkers 
Doel: een slag dieper informeren (begrijpen) / mogelij kheid vragen stellen / react ies peilen 
We bieden t ij dens het onderzoek versch il lende vormen van com m un icatie aa n waa rin we het 
onderzoek nader duiden, waa r in een aa ntal boegbeelden het woord nemen over het onderwerp en 
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waa rbij medewerkers de mogelij kheid heb ben om vragen t e stell en. De exac te opzet, het doel en 
de aanpa k worden verder uitgewerkt . Afhankeli j k van de impact op de organ isa t ie orga niseren we 
b ij het uitkomen van de rapportage een w ebinar . 

• Video/ Webin ar 

b) Ondersteunen leidinggevenden 
Doelgroep : alle leidinggevenden 
Doel: managers equiperen om met vragen en zorgen bij eigen medewerkers om te gaan 
Leid inggevenden zu ll en moge lijk onderst eun ing wil len bij het bea ntwoo rden van vragen van 
medewer kers en het opvangen van zorgen en emot ies. Dit w il len we bieden in de vorm van een 
Q&A spec ifi ek voo r deze doelgroep en evt . ext ra info rmat ie v ia management updates . 

• Q&A 

c) Monitoring extern 
Of w e bij het uit kom en van de rapportage ze lf act ief naa r bu iten treden, moet nog worden bez ien 
en ook v ia welke kanaa l. Mogelij k v ia de staatssecretari s. Monitor ing van het sentiment in de med ia 
is in eerste insta ntie vooral voo r het interne sent iment van be lang. 

• I n de reg uliere monitoring za l bi j het uitkom en van het rapp ort spec ifiek op d it onderwerp 
worden gemonitord. 

4. Organisatie van het onderzoek en de communicatie 

LJ I is formee l opdrachtgever van het onderzoek. 
L_----====='--------'===='-

Aanst uring en coö rdinat ie van het o nderzoek ligt bij de h iervoor ingestelde begeleidingscomm issie 
waa r vanuit elk onderdee l in de orga nisa tie een MT-lid in vertegenwoord igd is. 

Voor wat bet reft de oraa n isat ie van de com munica t ie : 1 1 1 ~oert de reg ie en ~ 
en 1 1 !(achte rvang ! n Q zij n aa nges loten als woordvoerder en 

~c_o_m_m~ unicatiead v iseur. Bij de Be lastingd ienst e n T oeslagen ligt de coörd inatie van de comm unicat ie 

b ij LJ 1 

Direct ie BOA en OIF info rm eren de personen die gehoo rd worden over het proces en de stand van 
za ken. Deze g roep wordt nauw begeleid. 
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Concept Detail plan van aanpak 

Wannee Wat Actie communicatie wie 
r 

voorbereiding Opstarten communicatie kernt eam 

Sch rij ven Q&A 

Sch rijven Q&A 

Artike l Wat is onderzoek memo Pa lmen? 

. Management update - doe l en eigenaa r van het onderzoek? . Rijks portaa l - ro l Kern departement ; Toes lagen en BD . BD Vandaag - ro l onderzoeke rs (expliciete taak) . Int ranet Toes lagen 

Voorbe reiden van comm-
middelen voo r duiding 
onderzoek 

Publicat ie Rapport Monitoring med ia ( int ern en extern) 

Communicatiemiddelen die 
bijd ragen aa n het duiden 
van het rapport 

Artike l 

. Management update . Rijks portaal . BD Vandaag . Int ranet Toes lagen 
Basberichten I n bericht van SG melding maken van onderzoek 

en verwij zen naar waa r meer info te vinden is 

Vragen en zorge n van medewerkers bij Toeslagen tijdens de POK waa r we parallelle n 
zie n met het onderzoek naar Memo Palmen 
Deze v ragen vonmen de bas is voor fe itelij ke comm unica t ie en ook input voor Q&A 

Algemeen 
Wat is de scope van het onderzoek? (ondersch eid fe itenonderzoek en integ ri te itsonderzoek ) 
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 werken ze samen, wie is de t rekker? Wat 
bepa len ze we l en niet? 
Waa r kan ik heen a ls ik zorgen of vrage n heb hierover? 
Wie zitten er in de begeleid ingscie? 

Vanuit angst/zorg: 
Kan ik oo k opgeroepen worden voor een interview? 
Mag een externe pa rt ij om gegevens uit e-m ail en te lefon ie vrage n? 
Wat als ik nu voor een ander Belas t ingd ienst onderdeel werk moet ik da n nog steeds? 
Staa t m ij n naa m in de st ukken d ie worden ingeleverd en wordt da t openbaa r? 
I s er een kans dat er iets naar boven komt wa armee ook m ij n posit ie in het ged ing kom t? 
Hoe gaa n we med ia (proact ief) in lichten? 

Vanuit rechtvaard igheidsgevoel : 
Gaat nu de onderste steen boven komen? 
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TE R INF ORMATI E 
Aan 

Ministerie van Financiën 

Begeleidingscomm issie Proj ect OZ21007 

notitie Onderbouwing te verzame len mail boxen Toeslagen 

Aanleiding 
De minister-p res ident heeft t ijdens het debat over het rapport van de 
Par lementaire Ondervrag ingscomm iss ie Kinderopvangtoes lag van 19 j anuar i j l. 
toegezegd da t een extern onderzoek za l worden ingeste ld naa r de gebeurtenissen 
rondom het mem orandum van de vaktec hnisch coörd inator Toeslagen over de 
CAF- 11 zaa k, date rend u it 2017 . Daa rnaast meer in het bij zonder de 
gebeurtenissen in de pe r iode jun i 20 19 rondom d it memorandum . 
Het onderzoek is inm id deis gegund aa n PwC. Op bas is van openbare bron nen, 
POK verh oren en aa nvu llende inform at ie hebben de onderzoekers een l ij st 
sa menges teld van funct ionari ssen d ie betrokken zijn geweest bij het memo 
Palmen en de bes prek ingen in de j uni week van 2019. 
Deze funct ionar issen zij n: 

Naam Functie 

Wopke Hoekst ra Min ister van Financiën oktober 2017 - heden 

Jeroen Dij sselbloem Min ister van Financiën november 2012 - oktober 20 17 
Alexandra va n Huffelen Staatssecretaris van Financ iën januari 2020 - hed en 

Di rect or aa t Ge ne raa l 
Toeslagen 

D atum 
12 m ei 20 2 1 

Aute u r s 

Menno Snel Staa tssecretaris van Financiën oktober 20 17 - decem ber 
2019 

Erik Wiebes Staa tssecretaris van Financiën feb ruar i 2014 - oktober 2017 

LJ 1 1 Financiën maa rt 2020 - heden 

c=Jc=J 
~ 

Financiën august us 2013 - feb ruari 2020 

D c=J Financiën 2017 - heden 

~I 1 

~ 

!Fisca le Zaken 

~~ IBOA 
1 11 1 

f--

IDJZ 

DD 
~ 

Toes lagen August us 2020 - heden 
~ 

~c=J Belast ingdienst Jun i 2020 - heden 
~ 

D belastinodien st Ja nuari 2017- Januari 2020 

IFJZ 

1 Il 1 !Toes lagen 

D 
~ 

iFJZ 
IFJZ 

!Toeslagen 
!Toeslag en 

~oes lagen t m 20 18 
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1 Sa nd ra Pa lmen 

De o nderzoekers hebben aa n Toes lagen gev raagd een lijst met medewerkers op 

te ste llen die bet rokken waren b ij de voorbere id in g van de besprek ing van het 
memo met de toen malige st aa t ssecret ar is van fin anc iën op 4 j un i 2019. Het doel 
va n de o nderzoekers is o.a . om te achterha len wie het memo-Pa lmen t usse n 

maa rt 2017 en november 2020, toe n het eindelij k naa r de Kamer gestuu rd werd , 
a llemaa l gekregen heeft . 

Uitga ngspunt voor deze select ie is een ma il van 3 j un i ( geri ch t aa n 30 personen 

en in ko pie aa n 4 personen ) waa rin de bet rokkenen de laa t ste ve rsie va n de 

st ukken voor de besprek ing van 4 ju ni ontvangen (Z ie bij lage 1). 

Op bas is va n gesp rekke n m et een aa ntal va n de geadresseerden zij n de 

personen d ie s lechts zijdelings betrokken zij n gewees t in de j un i week en 

personen d ie geen inhoude l ij ke rol hebbe n gespeeld bij de totst andkoming en 

besprekin g va n de st ukken van deze li jst ve rwij derd. 

D it heeft ge leid tot het aa n leveren van 14 personen vanu it Toes lagen waa rvan 3 

personen reeds op de PWC li jst sto nden. 

Naam Fu nctie Opmerkin Onderbouwing 
g 

1n1 1 i oesla gen Geadresseerde in bovengenoemde 
mail d.d. 3 juni 201 9 . 

- LJ 1 IDJZ Geadresseerde in bovengenoemde 
mail d.d. 3 juni 201 9 . 

1 ~ r oes lagen Staat op 
PWC lij st 

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

Il 1 
1 1 

1 1 
1 FJZ Staat op 

PWC lij st 
Il Il 

1 
IBOA Geadresseerde in bovengenoemde 

mail d.d. 3 juni 201 9 . 

LJ1 1 ~elastingdienst Staat op 
PWC lij st 

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

L_JL_J 
1 

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

LJI 1 1 IFJZ Geadresseerde in bovengenoemde 
mail d.d. 3 juni 201 9 . 

IL_J 1 IUHB Opstel ler van de bovengenoemde 
mail d.d. 3 juni 201 9 

LJL_J 1 Geadresseerde in bovengenoemde 
UHB mail d.d. 3 juni 201 9 . 

LJL_J 1 IUHB Geadresseerde in bovengenoemde 
mail d.d. 3 juni 201 9 . 
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Beste .. . 

Zoa ls u weet voert PwC op dit moment in mij n opdracht een feitenonderzoek uit naa r het 
memorand um van vaktechnisc h coörd inator, mevrouw Pa lmen. Ove r d it onderzoek hebben w ij 
reeds contact gehad . 

In het kader van het onderzoek heeft PwC recent gevraagd om ook andere comm unicat ie dan e
ma il te mogen betrekken, die re leva nt zo u kunnen zij n voo r het onderzoek. Het gaat daa rbij 
co ncreet om eventuele commu nicatie d ie v ia WhatsApp, ( i-)sms en/of ander berichtenve rkeer is 
gevoerd. 

Graag vraag ik hierb ij aa n u of u hieraa n op vrij will ige basis uw medewerk 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 en u bezien wo rden hoe de exacte 
(technisch e) invulli ng kan plaatsvinden. Dit is maatwerk, waarb ij ik w il benad ru kken dat in de 
wij ze waa rop dit word t ingevuld, met zo vee l moge li j k zorg za l plaa tsv inden om n iet re leva nte 
informat ie, waaro nder privéin format ie, buiten beschouwing te laten. 

Toe lichting 

In zij n algemeenheid kan de commu nicatie over een berichten-app zoa ls Whatsapp een 
bestuurlijke aangelegenheid zijn. Dit is met name aan de orde gekomen na een uitspraak va n de 
ABRvS uit 20191 en heeft onder meer gele id tot de Rij ksbrede bekendma king va n ' leidraden' 
(facts heets) ove r de omga ng met deze soort data, d ie ook onder de re ikwi j dte va n de WOB kan 
va ll en. Het m inisterie is niet bekend met de betreffende be richten, maar begrij pt we l de relevantie 
van dit verzoek voor het onderzoek. Het ministerie is z ich echter evenzeer bewust dat deze 
informat ie niet alleen op za kelijke, maa r ook persoonlij ke devices aanwezig kan zij n , en dat het 
m in isterie in beide geva llen n iet vanze lfsp rekend over deze info rmat ie beschikt . Daarnaast 
rea lise ren w ij ons terdege dat de aard va n de m iddelen die gebruikt worden om deze soort 
comm unicat ie te voeren, zoa ls WhatsApp, het zeer aa nnemelij k maakt dat op deze med ia naas t 
releva nte za kelij ke informat ie ook vee l - of ze lfs overwegend - persoonlij ke info rmatie aa nwezig 
za l zij n . 

De bovenstaa nde overweg ingen leiden ertoe dat ik een beroep w il doen op uw bereidwilligheid, en 
u vraag om medewerk ing te ver lenen aa n het verzoek va n PwC. Allereerst door aa n te geven of u 
de verwacht ing heeft dat er sp ra ke is va n relevante comm unicat ie, ten tweede wa ard ie 
comm unicat ie zich bevindt , en tot slot door mee te werken aan het veiligste llen van die data door 
PwC, teneinde het besch ikbaa r te maken in het onderzoek. 

I k hecht er aan te benadrukken dat als er vo lgens u spra ke kan zij n van releva nte data, en u 
bes lu it mee te werken aan het ontslu iten ervan, PwC met u in overleg zal t rede n ove r een w ijze 
waa rop d it ve iligstellen kan plaa tsv inden, d ie zovee l mogelij k in overeenstemm ing is met het 
gevoelige en vert rouwelij ke kara kter va n de onderzoc hte devices en de informatie d ie zich daa rop 
bevindt . Voorop moet staan dat de werkwij ze va n PwC zoveel moge lij k in overeenste m ming is met 
uw gevoel va n zorgvuldigheid en tege lij kert ijd dat PwC de onderzoeksmethodiek ka n 
ve rantwoorden. PwC heeft m ij verzekerd voo r beide aspecte n goed aand acht te heb ben en zij z ien 
daarvoor vo ldoende mogelij kheid . 

Graag verneem ik of u uw medewerki ng w il ve rlenen, waarna ik de onderzoekers met u in contact 
za l brengen voor de verdere uitvoering . Financiën za l daa rbij aa nges loten bl ij ven om de 
afgesp roken zorgvu ldigheden te waa rbo rgen. Mocht u ondanks de zorgvuldigheid waarmee we dit 
verzoek hebben w illen om kleden niet wensen meewerken aa n dit verzoek, dan ve rzoek ik u d it met 
een toe licht ing aa n m ij kenbaa r te maken. 

Hoogachtend , 

1 Uitspraak 201800258/1/A3 - Raad van Sta te 
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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 over de POK va n 19 j anuari j l. heeft de min ister-pres ident r ichting Kamerlid 
Omtzigt een extern onderzoek te laten instel len om de vragen over de gebeurtenissen rondom het 
memo van de vaktechn isch coördinator Toes lagen te kunn en beantwoorden. Het feitenonderzoek 
( geen integ riteitsonderzoek) rich t zich - sa mengevat - op het reconstrueren en inzichtelij k maken 
van alle gebeurtenissen vanaf het opstellen van het memo in maa rt 2017, tot en met het 
toezenden van het memo aa n de Kamer in november 2020. Deze toezegg ing is 29 ja nuar i door 
Staa tsecretaris Van Huffelen met een Ka merbrief beves t igd . 

Wat is het tijdpad? Stappen in het proces? 
I n de schrifte lijke bevestiging van de toezegg ing van het onderzoek van 29 j anuar i is aa n de Kamer 
gemeld dat de streefda tum voo r het afronden van het onderzoek 1 j uli 2021 is. Deze planning bl ij kt 
n iet haa lbaa r. Kom ende t ij d wo rdt daa rom een nieuwe planning opgesteld . Stappen in het pro ces 
zij n : I nfo rmatie- inwinning door het verzame len documenten; onderzoeken van digita le bronnen; 
houden van (schr ift elijke) interv iews; schrij ven rapport; wederhoor ; afron d ing. 

Hoe is het onderzoek georganiseerd? 
Het onderzoek heeft een opd rachtgever, een pa rt icu lier onderzoeksb urea u en een 
begeleidingsco mmissie. 
Opdrachtgever van het onderzoek is~----------~--~ Het onderzoeks burea u is 
PricewaterhouseCoopers (PwC) . 
Financiën heeft een begele id ingscom miss ie ingericht met v~rtegenloordigers vanuit BVA, BOA, 
O&P, DJZ bele idsdepa rtement , BD en TSL voorgezeten ciao Deze comm iss ie wordt 
aa ngevuld met specifieke experti ses zoals comm un icatie. 

Wat is de rol van de begeleidingscommissie? 
De begeleid ingscom miss ie onders teunt de onderzoekers en fac iliteert het onderzoek en overleg t 
daa rtoe met de onderzoekers van PwC. 

w· "tt Ie ZI en er m e . d b eae e1 ma 1 "d" scomm1ss1e 
Naam Functie/ Rol 

~ 1 1 1 Beqeleid iqsco mm issie 
1 !Minister ie van Financiën 

- 1 Onderzoeksburea u I nteg rite it Financiën OIF 

~ 17 
Toes lagen 
Be last ingd ienst 

1n1 1 Direc t ie Juridische Za ken 

~ 1 Direc t ie Bestuu rsondersteun ing & Adv ies 
1 Orga nisa t ie & Personeel beleidsdepartem ent 

Il 1 1 

Hoeveel mensen worden opgeroepen? 
Dat is niet op voo rhand te zeggen . I n eerste instant ie gaat het om circa 35 mail boxen en 
zij n 15 (oud) collega 's opgeroepe n . (onder w ie d irectieleden en bew indvoerd ers) . Het is 
moge lij k dat de onde rzoekers n .a.v. hun ini t iële bev ind ingen de comm unica t ie van meer 
collega's w illen onderzoeken. En meer co llega 's w il len oproepen vo or een interv iew . 

Hoe weet j e of j ouw mailbox subject van onderzoek is? 
I nd ien de onderzoekers j e mailbox zo uden willen onderzoeken, da n word j e alt ij d vooraf - zowel 
monde li ng als schriftel ij k en met de mogeli j kheid t ot bezwaar - geïnformeerd. 

Hoe word j e opgeroepen? 
Moch t j e gevraagd worden voor een interv iew, da n word t j e hier in ee rste instant ie over 
geïnformeerd per e-mail en te lefonisc h. 

Wat als ik inmiddels ergens anders werk binnen Financiën, kan ik dan ook om 
medewerking aan dit onderzoek worden gevraagd? 

1 
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Ja . De v raag voor medewerking aa n dit onderzoek staa t los van waa r j e nu werkt. Dus ook als je 
nu ergens anders werkt ka n je medew erk ing worden gev raagd . 
Waar kan ik heen als ik zorgen of vragen heb over het onderzoek? 
Wanneer medewerkers zorgen of v ragen hebben over het onderzoe k is de eigen leid inggevende in 
1 e insta nt ie het aa nsp reekpunt. Afha nke lijk van de inhoud ka n door de le idinggevende een beroep 
worden gedaa n op één va n de contactpe rsonen uit de begeleidingscom m iss ie . Als het een meld ing 
bet reft of als iem and zich niet veilig voe lt op een of andere ma nier da n kan h ij / z ij ook terec ht b ij 
een vertrouwenspersoon. Op de dossierpag ina op I nt ra net kan ook een t erugbelverzoek worden 
gedaa n. 

Kan ik ook een uitnodiging verwachten voor een interview? 
Wanneer je (d irect) bet rokken was of iets t e ma ken hebt gehad met het memo kun je worden 
u itgenod igd voor een interv iew . Daa rover word je alt ij d eerst door de werkgever geïnfo nmeerd per 
e-ma il en telefo nisc h. 

Mag een externe partij gegevens uit e-mail en telefonie ontvangen? 
Ja dat mag, maar dit ka n niet zomaa r . Het hoogste bevoegd gezag moet hie rvoor toes temm ing 
geven en maakt daarbij een zorg v uldige afweg ing. De landsadvocaa t is hie rover extra om ad vies 
gevraagd . Dit advies is met de Tweede Kamer gedeeld . Bij dit soort verzoeken za l een werkgever 
in ieder geva l zorgvu ld ig beoo rde len of en zo j a hoe met de verst rekking word t omgegaa n. I n het 
geval va n dit o nderzoek is er o.a. een protoco l met Pw C afgespro ken en wordt steeds een 
indiv id uele, zorgvu ldige afw eg in g gemaa kt waa rbij aa ndach t is voo r de wet te lij ke waa rbo rgen , 
zoals zorg vuld igheid , subs id iariteit en noodza kelij kheid. Daa rnaas t wordt niet zo maar ee n gehele 
ma il box overged ragen. Er zij n d iverse bepe rkingen en zorgv u ldighede n afges proken. Zo wordt niet 
releva nte info nm atie en ook pr ive in fo rmat ie buit en beschouw ing gelaten 

Staat mijn naam in de stukken die de onderzoekers tot hun beschikking krijgen? 
Ja dat kan. Waa r mogelij k za l de onde rzoeker geen namen of verwijzing naar indiv idue le functies 
o pn emen, maar he lemaa l uitges lot en is het niet. E.e.a. is uiteindel ij k afh ankelij k van re levantie van 
de bev ind ingen. Voor een vo lled ig feit enre laas kan het z ij n da t indiv id uele functies herleidbaar z ij n 
tot personen. Uitgangsp unt is dat herle idbaa rh eid naar ind ivid uele pe rsonen waa r moge lij k wordt 
afgesc hermd . Daa rbij geldt r icht ing medewerke rs een hogere drem pel t .o .v . b ij voo rbeeld politieke 
verantwoo rd e li jken 

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 vers t rekt zi j n ongelakt. I n het kader va n hun 
o nafhanke l ij kheid m oeten de onderzoeke rs deze infonm atie zelf kun nen beoordelen. Echter, bij een 
eventuele publ icatie zull en betreffende gegevens confonm de geldende regels en afsp raken 
b li j ven/worden ge lakt . 

Is er een kans dat er iets naar boven komt waarmee mijn positie in het geding komt? 
Het betreft een feitenonderzoek en geen persoonsgericht of integriteit sonderzoek. Moch t je je h ier 
zorgen over ma ken , neem contact op met je leidinggevende of de vertrou wenspersoon . 

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 nu geen j ur idische b ijsta nd of med iat ra ini ng aangeboden aa n medewerkers d ie worden 
benade rd voor een interv iew, j u ist o mdat het om een fe itenonderzoek gaat. 

Kan de media vragen stellen over het onderzoek en hierover berichten? 
De Kame r is/word t geïnfo rmeerd over (de voortga ng van) het onderzoek. Dat is over het algemeen 
openbaar to ega nke l ij ke informatie . Med ia kunnen v ragen over dit on derzoek stellen en hierover 
beri chten. Woo rdvoer ing (Pet ra Hu ij ser : Fina nc iën ) is verantwoordelij k voo r het bea ntwoorden van 
v ragen en het da n wel of niet proact ief in fonmeren van med ia. 
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DEP. VERTROU W EL D K 

TER INFORM ATIE 

Aa n PwC Forensi cServices ,c=::J~---~ 

notitie BVA 

Aanleiding 

Ministerie van Financiën 

I n uw memo van 7 apri l heeft u verzoc ht om goed keuring voor het verwerken van 
data voo r Proj ect OZ21007. Al eerder hebben we hierover met regelm aat overleg 
gehad en oo k in de begeleid ingscom m iss ie is dit besproken. I n deze not it ie geef ik 
g raag antwoo rd op uw verzoek. 

Besluit 
1 ~eeft als opd rachtgever voor dit onderzoek bes loten vol led ige 
medewerking te verl enen aa n uw verzoek. Ui t zorgvuld igheid zijn/worden alle 
personen op de doo r u aa ngegeven lij st t elefonisch geïnformeerd. Z ij krij gen 
gelegenheid event ueel bewaa r t e ma ken tegen verst rekk ing . Zonder bezwaren, 
wordt deze info rm at ie aan u verstrekt confo rm het afges proken protocol voor 
overdracht. 

Toelichting 
Met u is in goed overleg een protoco l opgesteld voor een veilige en zorgvu ld ige 
overdracht van informatie. Daa rnaast heeft het proces meer t ijd in beslag 
genomen in verband met interne advisering vanu it met name j ur id ische zorgen 
en het inw innen van een extern adv ies van de Landsad vocaat. Er is in ee rs te 
instant ie een onderscheid gemaa kt tussen twee groepen op de lij st . Echter, 
inmiddels is het ad vies van de La nd sadvocaa t bekend en kan ik melden dat u de 
informatie van de vo ll ed ige li js t t er beschikking kan krij gen. Wel is het zo dat 
vanuit zo rgvu ldigheid personen eerst telefonisch worden geïnfo rmeerd en dat zij 
gelegenheid krij gen bezwaa r t e ma ken. 

Het merendee l van de personen op de li j st is a l gesproken en hebben allen 
aa ngegeven geen bezwaa r te heb ben. Wel gaven diverse bet rokken aa n dat zij 
g raag eerst ze lf geïnfo rmeerd willen worden, in het geval u bij zonderheden in hun 
ma ilbox zou aa ntreffen. I n react ie is aa ngegeven dat PWC gebruikelij k aa n hoo r
en wederhoor doet a lvorens iets in het onderzoek te betrekken. 

De door u gev raagde laptop is niet meer beschikbaa r voo r onderzoek. Bijgevoegd 
t reft u de toelicht ing/ reactie van ICT aan op het verzoek. 

Wat betreft uw verzoek om dig itale tasse n is inmiddels afges proken met u, dat dit 
verzoek vervalt . Doo r een nadere uit leg van d irecteur BOA is geb leken da t u dit 
voorals nog bui ten beschouwi ng laa t aangezien deze inform at ie al in andere 
bronnen is opgenomen. 

DEP. VERTROU WELIJK 

1 

BVA-offi ce 

I n lich ti nLJ 

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

Datu m 
10 m ei 2 0 2 1 

Not it ienummer 
202 1-00000 92 10 6 

Aute ur 

Va n 

Kop ie aa n 
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Ministerie van Financiën 

> Retouradres Postbus 2020 1 25 00 EE Den Haa g 

De voorzit te r van de Tweede Kamer de r Staten -Generaa l 
Pos t bus 200 18 
2500 EA Den Haag 

Datum 
Betreft Feitenonderzoek naa r memo randum vaktechn isch 

coö rd inator 

Geachte voorz itter , 

De minister- pres ident heeft t ijdens het debat ove r het rapport van de 
Pa rlementaire Ondervrag ingscommissie Kinderopva ngtoeslag va n 19 ja nuar i j l. 
toegezegd da t een exte rn onderzoek za l worden inges teld naa r de gebeurtenissen 
rondom het memorandum van de vaktechnisch coörd inator Toeslagen over de 
CAF-11 zaak, date rend u it 2017 , in het bijzonder de gebeurtenissen in de per iode 
j uni 201 9 rondo m dit memorandum. 

Op 29 ja nuar i j l. ber icht te ik u da t een aa nbested ingsprocedure voor het 
onderzoek in ga ng was gezet . I n de 5e VGR heb ik aa ngegeven uw Kamer nader 
te info rmeren als de opd rac ht geg und was. 

Het onderzoek is geg und aa n Price Waterhouse Coopers (PwC) . Z ij zijn op 15 
maa rt j l. met het onderzoek gesta rt. De opdrachtfo rmu lering die uitga ngspunt 
vormt voor het onderzoek van PwC voeg ik als bij lage toe. 

I n de zesde Voortga ngsrapportage heb ik uw Kamer tevens geme ld dat ik ern aa r 
streef da t het onderzoek voor 1 j uli 202 1 is afgerond. De digitale info rmatie 
inw inning, waaronder e-ma ilboxen, vergt echter mee r t ijd da n verwacht waa rdoor 
de gep lande einddatum naa r verwachting za l op schu iven. Het is voor een ieder 
van belang dat d it op zorgvuld ige wij ze p laa tsv indt en dat de wettelijke e isen en 
waa rbo rgen va n de Algemene Vero rdening Gegevensbescherming worden 
nageleefd. Derhalve is de Landsadvocaat om ad v ies gevraagd . Ter info rmatie is 
deze bij gevoegd . Het raad plegen va n e-mail boxen van betrokkenen is im mers 
een inbreuk op de privacy. 

Er is een zo rgvu ldig proces inge r icht, zodat PWC zo spoed ig mogelij k over de 
gevraagde bron nen kan besc hikken. PWC heeft inmiddels al besc hikking gekregen 
over andere d ig itale bronnen zoa ls onge lakte documenten vanuit de POC, 
comm iss ie Donner en het ADR onderzoek. Ook is ges tart met het houden van 
interv iews. De onderzoekers streven ernaa r als 1 j uli niet haa lbaa r bli j kt, zo snel 
mogelij k daa rna het onderzoek af te ronden. Zod ra een nieuwe concrete plann ing 
van PWC beschikbaa r is, za l ik uw Kamer daa rover in de volgende VGR nader 
informeren. 

D i re cto ra at -Ge ne raai 
Toeslagen 

Korte Voorh out 7 
25 11 cw Den Haa g 
Post bus 20201 
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Hoogachtend, 

De staatssecretaris van Financiën -
Toeslagen en Douane 

Alexa ndra C. van Huffe len 

D EP. VERTROUWELIJK 

D irectoraat - Generaa l 
Be lastingd ienst 

Ons kenmerk 
202 1- 00000 169 39 
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Memorandum van de vaktechnisch coördinator Toeslagen 2017 

In het debat over de kabinetsreact ie 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. Eerder liet ik u weten dat dit onderzoek 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 onderzoek 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 afgerond. PwC heeft 

inmiddels de beschikking over verschillende dig itale documenten en is bezig met het afnemen van 

interviews. De uitkomsten van het onderzoek en de kabinetsreactie stuur ik in septembe r. naar uw 

Kamer. 

1 Kamers t ukken II , 2020/ 2021 , 35 510, nr. 56 
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D EP. V ERTROU W EL D K 

TER BESPREKING 

Aa n 

notitie 
Aanleiding 

Ministerie van Financiën 

Vragen en antwoorden rtl over onderzoek mem o P 

Hierb ij de v ragen van RTL over het onderzoek memo Pen concept antwoorden. 
Het gaa t om 2 set s van v ragen. Die van 03-0 5 en een tweede set op 10-05. 

Vraag (1, 2 en 3) : 
Is het mogelijk om een afschri ft te krijgen van de exacte opdracht aan PWC over 
omvang en reikwijdte van het onderzoek en e ventuele (schrifte lijke) toelichtingen 
die hierbij z ijn gege ven, bijvoorbeeld rond de gunning van de opdracht? Kan 
hierbij ook worden aangege ven welke (digitale) documenten aan PWC zuffen 
worden verstrekt, en of ook kopieën van bijvoorbeeld (digitale) agenda's en van 
what's app-verkeer zuffen worden betrokken in het onderzoek? 

Antwoord: 
1. Ja. De exacte opd rac ht wordt aan de Kamer gestu urd. Zod ra deze is 

vers t uurd zu lt u ook ee n kopie van de opdracht ontvangen. 

2. Bijgevoegd t reft u de not a van in l icht ingen d ie tijdens de inkoopp rocedure 

is verst rekt aan part ijen. 

3. Los van de in de opd racht opgen omen wensen, bepaa lt PWC als 

onaf hankeli jk onderzoeker uit einde lijk ze lf welke onderzoe ksm iddelen zij 

willen inzetten en welke bronnen zij w illen raadplegen t en behoeve van het 

onderzoek. Financiën wi l b ij voorbaat niet s uit sluit en en waa r mogelij k alle 
medewerking verlenen. Dat kan ook kopieë n van (digit a le)agenda's of 

what sapp verkeer bet reffen . 

Vraag: 
4. Valt er a l iets meer t e zeggen over de t imi ng (en over beantwoord ing van 

de vraag t ot wel k d igita le/ elekt ronische comm unicat ie het PWC

onderzoek d it uitst rekt )? 

Antwoord: 
4. In de opd racht fo rmu ler ing staat daa rover al neea opgenomen. Daarn aa st 

wil Financiën all e medew erking ver lenen bij andere verzoeken van PWC, zie 

ant w oord bij pu nt 3 hierboven. 

Vraag: 
Aanslui tend, mede namens LJ 1, nog een paa r vragen over de j un i 
week, en het memo-Palmen, t bv een nade re reconstructie / publi ca t ie waa r we 
aan werken. 

DEP. VE RTROUWELIJK 
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5. Volgens onze info rmatie heeft.,___~-------='op d insdag 4 j uni 2019 
kennisgenomen van de inhoud van het memo-Palmen ('laakbaa r' ), en is 
deze inhoud en st rekk ing in een bijeenkomst/ bijeenkomsten exp liciet 
besproken met l I in aa nwezigheid van een 
groep van krap 20 ambtenaren die hiervan get uige waren. Dit leidde tot 
de opdracht voor het opstellen van de zogeheten 'factsheet - Hoe komt 
het da t we nu pas to t d it inzicht komen' (van d insdagm iddag 4 ju ni) , 
waarin wordt verwezen naa r een 'nota om een draa i t e ma ken (2017 ), 
'wat heeft ,___~_gedaan aa n ac t ies' , en de verw ijzing naar de 
bes lisnotitie naar MT Toes lagen uit 2017, waarin was voo rges teld om de 
stri jd te sta ken. Dit leidde, zoa ls bekend, tot fac t sheet 6 d ie 
woensdag ochtend 5 j un i 2019 is verspreid, waa rin wordt gesproken over 
'het' memo uit 20 17; in deze fact sheet keert het woord 'laakbaa r' t erug . 
Dit document wordt woensdagochtend 5 am btelij k en po lit iek besproken , 
hetgeen le idt tot de bekende actiepunten : verdu idelij ken waa r prec ies het 
memo is besproken, onderzoeken met w ie da n wel prec ies het memo 
besproken is, en: ' achterhalen hoe het ges prek met de ad vocaa t over een 
event uele sch ikking is verlopen' . 
Onze vragen zijn : ______ _ 

Klopt het da t ~~-~--~op dinsdag 4 j uni 2019 ti jdens een 
crisisb ij eenkom st ken nis nam va n de inhoud va n het memo-Pa lmen 
('laa kbaa r'), en dat inho ud en st rekk ing op die dag zij n besproken in 
aa nwezigheid van l !Be l en een groep ambtenaren? 
Klopt het datl ~el (ook) aa nwezig was bij de 
am btelij ke besprek ing op 5 j un i, waa r in de act iepu nten n.a.v . 
factsheet 6 z ij n gefo rmulee rd? 

6. Klop t onze info rmatie da t in de aa nloo p naar de verhoren va n de 
Pa rlementaire Ondervrag ingscomm issie Kinderopvangtoes lag (POK) is 
gebleken dat L IBel app -verkee r heeft ~ewist, waa ronder 
app-verkeer metj !Toes lagen en 1 

Uitvoe r ings- en Handhav ingsbeleid? 

Antwoord: 
5. Uw vrage n hebben bet re kking op de inho ud van het onderzoek en liggen 

beslot en in de onderzoe ksvragen. Derhalve l igt het voor de hand om de 

onderzoeksresultat en afte wachte n waa rbij het aannemelij k is dat deze 

w aa r moge lij k in het onderzoek beantw oord zullen worde n. De 

onderzoeke rs zullen in ken nis geste ld worden va n uw vragen en deze 

bijgaande ant woorde n. 

6. Idem voorgaande vraag. Deze fe ite lij ke vraag za l beantwoord moet en 

w orden in het lopende fe itenonderzoek. 

Vraag: 
7. Krijg t PWC ook toegang to t de onderliggende documente n (en 

correspondentie over) de zogeheten Terug koppeling reflec t ie CAF11 uit 
september 20 19, waa ronder de onderli ggende gespreksverslagen? 

Antwoord: 
7. Ind ien gewenst krijgt PWC daa r toegang toe. PWC bepaa lt als onaf hankelij k 

onderzoeke r uite indeli j k ze lf w elke onderzoeksm idde len zij w illen inzet ten 

en welke bronnen w ij w illen raadplege n ten behoeve van het onderzoek. 
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Ministerie van Financiën 

> Re tou radres Postbus 2020 1 25 00 EE Den Haa g 

Da tum 
Betreft 

Geachte .... , 

6 mei 2021 
Toe licht ing op verwerking ma ilcorrespondentie t bv 
onderzoek PWC 

Zoa ls telefon isch besp roken, ontva ngt u va n m ij een schrifte li jke toelicht ing op 
hetgeen onla ngs met u te lefonisc h is bes proken. 

Naar aan leid ing van een toezegg ing van de prem ier 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 een onafhankelijke part ij, t e weten Price 
Waterhouse Coope r (PWC), mom entee l een fe itenonderzoek ve rr icht naa r het 
proces rondom het memo-Palmen in de toes lagenaffa ire. Z ie voor een 
u itgebreidere besch rijving van het doel en aan leid ing va n dit onderzoek de 
b ijgevoegde opd rachtformulering die aa n de opd racht voor PWC ten gronds lag 
ligt . 

PWC heeft in het kader van haa r onderzoek verzoch t inzage te kr ijgen in 
gegevens , waaronder gegevens d ie bet rekking hebben op e- mailcor respondent ie. 
Dit bet reft ook onderzoek naa r uw (gearchiveerde) mail box, over de periode 
maa rt 2017 tot en met november 2020. Middels deze brief informeer ik u da t het 
ministe rie van plan is de gevraagde gegevens te verst rekken ten behoeve van het 
onderzoek. Dit moet wo rden aangemerkt a ls een verwerking van gegevens in het 
kader van de AVG. 

I k hecht er aan te benadrukken da t het onderzoek plaa tsv indt met grote 
zorgvu ldigheid en het proces zoda nig is ingericht dat de kans op het raadp legen 
va n niet re leva nte info rmat ie zovee l mogelij k is beperkt . Zo za l door een ee rste 
technische fil t ering, voo rdat onderzoekers kennis nemen van de inhoud va n ma il, 
op basis van speci fieke so ftware en zoektermen een se lect ie wo rden gemaakt van 
ma il die zoveel moge lijk re levant is. Dit proces van selecteren v indt plaats op het 
Ministerie, op appara t uur va n het Ministerie en in bijzij n van waa rn emers van het 
ministe rie d ie zoveel moge lijk to ez ien op een ordentelijk en zo rgvuld ig ver loop 
va n de toegepaste zoekslagen. Met PWC is hiervoo r een protocol opgesteld. 
Ind ien u daar prijs op stelt, dan verstrek ik u deze. 

De informatie uit uw ma ilbox die door PWC re levant wordt geacht, za l deel uit 
ma ken van de onde rzoeksad ministrat ie en ged urende het onderzoek worden 
bewaard in een beveiligde en afgeschermde onderzoeksomgeving van PWC, en 

BVA-offi c e / OIF 

Korte Voorh out 7 
25 11 CW Den Haag 
Post bus 20201 
250 0 EE Den Haa g 
ww w.rij ksoverhe id .nl 

Inli chtingen 

ons kenmerk 

Uw brief (kenme rk) 

Bijlage n 
2 

Pagi na 1 van 3 

00035 



1057194 

daarna zal deze worden verwij derd. Er za l uit eraa rd hoor- en wederhoor wo rden 
toegepast door PWC. Indien de info rm at ie daad werkelij k wordt gebruikt voor het 
beantwoorden van (een van) de onderzoeksv rag en, zult u daarvan te z ij ner t ijd 
door de onderzoe kers over worden geïn fo rm eerd en in de gelegenheid worden 
geste ld daa r inhoudelij k op te reageren. 

Bij het verwerken van de ma il ten behoeve van het onderzoek, treden zowel het 
Minister ie van Financiën a ls PWC op als verwerkingsverantwoordelij ken in het 
kader van de AVG. Conform de AVG heeft u als betrokkene waarvan 
persoonsgegevens verwerkt worden versc hillende rechten, waa ronder het rec ht 
op inzage we lke persoonsgegevens door PWC in het ka der van het onderzoek van 
u worden vastgelegd en het rec ht bezwaa r te maken tegen deze verwerk ing . 
Moc ht u bezwaa r hebben tegen de bovenstaa nde verwerking, dan verzoek ik u dit 
zo spoed ig mogelij k aa n m ij kenbaa r te ma ken, doch uite r lijk een week na 
ont vangst van deze br ief. 

Financiën wil g raag volled ige medewerk ing ver lenen aa n d it onderzoek maa r v indt 
een zorgvu ld ig proces richt ing alle bet rokkenen van even groot belang . Mocht u 
behoefte hebben aa n nader over leg , da n kunt u contact op nemen met PWC of het 
Minister ie van Financiën voor een nadere toelich t ing. Z ie daa rvoo r de 
conta ctgeg evens on deraan deze brief. 

Hoogachtend, 

□ 

9 
Email : lc___ _________ ____,_,l@=pw~c.~c=o=m 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287) 
Thomas R. Malthusstraa t 5 11066 JR I P 0. box 90351 11006 BJ I Amsterdam I the Netherlands 

www.pwc.com/nl 

Contactp ersoon Financiën: 

1 1 ILJ 1 

Ministerie van Financiën 
SG-cl uster I BVA-Office 

~I 1 
1 l@m infin .nl 

Bij lagen : opd rac htfo rm uleri ng en beschrij v ing werkproces mail PwC 
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pwc 

Memo 
Aan: Ministerie van Financiën,c=JI 

c'=====--~ 
Van: PwC Forensic Services, C=::J~---~ 
Dalum: 2 7 mei 2021 

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 1 

Il 11 Il 

30320629Fo91NAA/ 2021 
Pagina 1 van 3 

Functie Toelichting 
(Voormalig) MTlid Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag; lid MT 
Toeslagen Toeslagen in maaii 2017. Tevens aangekondigd deze 

oersoon te willen interviewen. 
(Voormalig) MT lid Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag; lid MT 
Toeslagen Toeslagen in maart 2017. Tevens aangekondigd deze 

persoon te willen interviewen. 
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pwc 
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. 

30320629Fo91NAA/ 2021 
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pwc 
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. 

Naam 
Mem10Snel 

1 c=JI 

1 
1 

11 

1 1 
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Functie Toelichting 
Staatssecretaris van Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag 
Financiën; oktober 2017 - (hiërarchische escalatie lijn). 
Jiecember 2019 

LJinanciën; augustus Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag 
201':l - februari 2020 (hiërarchische escalatie liin ). 
LYelastingdienst; Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag 

(hiërarchische escalatie lijn). Januari 2 017 - januari 
2020 

__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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Ministerie van Financiën 

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag 

14 mei 2021 Datum 
Betreft Toelichting op verwerking mailcorrespondentie tbv 

onderzoek PWC 

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 zover 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 

BVA·office / OIF 

Korte Voorhout 7 
251 1 CW Den Haag 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag 
www.rij ksoverheid .nl 

Inlichtingen 
1 ~@minfin.nl 

Ons kenmerk 
2021-0000096111 

Uw brief (kenmerk) 

Bijlagen 
nvt 
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van niet relevante (privé-)informatie zoveel mogelijk is beperkt. Zo wordt gezocht BVA-office / OIF 

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 ons kenmerk 

gemaakt van e-mail die relevant is. Privé-informatie wordt buiten beschouwing 2021- 0000095111 

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 . 

De informatie uit uw mailbox die door PwC relevant wordt geacht, zal deel uit 
maken van de onderzoeksadministratie 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 verschi llende 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 

Pagina 2 van 2 

00037 



1080702 

verslag 
Vergaderdat um 

Aa nwezig 

AfweZi g 

Kop ie aan 

Ministerie van Financiën 

Bege le id ing scomm issie OZ 21007 

21 apr il 202 1 

, 

D 

1. Tweede bijeenkomst begeleidingscommissie 
Opening door de v oorz itter, Dj 1, 1. Hij heet iedereen welko m en 
ste lt de twee nieuw e deeln emers voo r: ~--~ D (Direct ie Ju ri d isc he 
Za ken) , z ij za l ee nma lig dee lnemen e n daa rna verva ngen worden door ~ 

D ~---~C::::C 1 1 (D irect ie Best uurso nders teun ing & Ad vies). 

L d b een eqe e1 d mqscomm 1ss 1e en o n erzoe k st eam p C w 
Naam Functie/ Rol 

LJ 1 1 

1 Orga nisat ie & Personeel beleidsdepartement 

l 1 Vertegenwoordiger Belastingdienst 

1 !Ministe rie van Financiën 

1 
IOIF = 

1 Vertegenwoordiger Toeslagen 

ID Vertegenwoordiger Directie Juridische Zaken 

1 

BVA-offi ce 

I n lich t in gen 

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

Da t um 
23 apr il 202 1 

N u mmer verslag 
002 

Auteur 

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

D 1 Vertegenwoordiger Directie Bestuursondersteuning & Advies 

1 1 fwC Forensic Services 

1 1 IPwC Forensic Se rvices 

Il 1 Il 1 PwC Forensic Services 

1 1 IPwC Forensic Services 

1 1 Secretaris 

2. Vaststellen agenda 
De agenda is vastges te ld . Er zij n geen aa nvu llende agenda pu nt en 

aa ngeleve 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 rkt en het 
concep tvers lag wo rdt goedgekeurd. Het vers lag is defi nit ief zod ra D de 
aa npass ing van D heeft gecontro lee rd . 

4. De volgende punten zijn besproken: 

Update voortgang onderzoek; 
PwC : Geeft a.d.h.v. sheets een presentatie (z ie bij lage); 
In hun presentat ie geeft PwC een samenva t t ing van de voorbere id ing op het 
digita le onderzoek. De onderwerpen zij n: 
- Vormgeven en toelichten gegevensverwerk ing. 
- Fac il iteren co mm unicatieprotocol & gegevensu itw isseli ng . 
- I dent ificatieges prekken. 
- Zoek & v ind . 
- Fac il ite it en gegevensverwerking op locatie. 
- Betrekken waarnemers. 
- Digita le compo nente n van eerdere onderzoe ken. 
- Ve rkrij gen en ve rwe rken digita le gegevens en info rmat ieve rst rekking. 
~---~ zij n bij het onderzoek betrokken. Tevens zijn er medewerkers van 

IV en OIF als waarnemers aa nwezig bij het d ig itale onderzoek. 
De planning is om donderdag 22 ap r il 2021 het sys teem "d igidoc " te 
benaderen met de zoekst rateg ie. 

Interviewprotoco I; 
PwC vraagt of z ij de inhoud van het interv iewpro tocol mogen delen met de te 
interv iewen personen? Er stond nog een v raag open of 'het memorand urn ' 
bijgevoegd kon worden. Aa nvulli ng D : Bedoeld is het Memo Palmen. De 
begeleid ingscomm iss ie gaat akkoord met het de len van de inhoud van deze 
doc umenten met de te interv iewen personen . 
PwC heeft een nieuwe vers ie van het interviewprotocol opges teld, naar 
aa n leid ing van de input va n de leden van de begeleid ingscomm issie. Deze 
vers ie (v02) is vas tgesteld en akkoord . 

Memo 'Verzoek goedkeuring verwerken data'; 
De uitvraag van de e-ma ilboxen : De voorbe reid ingen kunnen wo rden get roffen 
om de e-ma ilboxen van oud bew inds personen, bewindspersonen en oud 
medewerke rs, en medewerkers va naf plv. DG te info rm eren en doorzoeken. 
Dit ge ldt nog niet voor de groep medewerkers, onde r het niveau van plv DG. 
Hiervoor wo rdt eerst een adv ies afgewacht van de landsadvocaa t . Van uit DJZ 
is een adviesvraag verstuu rd aan de landadvocaat. De verwacht ing is dat er 
binnen een week een antwoo rd is van de landsadvocaat. 
PwC heeft verzoc ht in d it memo om de laptop va n de voorma lig SG ve ilig t e 
ste l len. D heeft dit verzo ch t en heeft als antwoord ontvangen dat de laptop 
opn ieuw is u itgegeven, en hierdoo r niet meer besc h ikbaa r is. 
PwC verzoekt of mevrouw Pa lmen haa r e-mailbox al benade rd ka n worden, 
daa r zij een prom inente rol heeft in dit onderzoek. D verzoekt om d it intern 
af te stem men en met een advies te komen. Actie: ~ stemt d it intern af 
en komt met een advies. 

Nadere toelichting (initiële) zoekstrategie; 
PwC presentee rt de zoekstra teg ie. Deze is als vo lgt: 

De zoekstrateg ie kent twee methoden: 
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1. Volgen van het mem o-Palmen door te s tarten bij me vrouw Palmen en 
vervolgens na te gaan, via digitaal onderzoek 
en het houden van intervie ws, wie het memo vervolgens verkregen heeft en 
bij welke bijeenkomsten het memo-Palmen besproken is . 
2. Het uit voeren van digitaal onderzoek in notulen en emailberichten om na te 
gaan of het memo-Palm en aan andere 
personen is verstuurd of op een ander moment is besproken (anders dan 
geb leken uit het volgen van het memo-
Palmen en de reeds bekende in fo rmatie uit het POK-onderzoek). 
Aangevuld met: 
• Digitaal onderzoek in in formatie verkregen uit eerdere onderzoeken 
Zoektermen a fgestem d op verschil in data-bronnen. 

Urenbesteding PwC t/m 15/4/2021; 
PwC: Doorda t er vee l t ijd besteed is aa n intern e afstem ming en professionele 
waa rborgen rondom de info nm at ie- inwinning, loopt het onderzoek vertrag ing 
op. PwC geeft aa n dat hierdoor ook reken ing gehouden moet worden met de 
eventuele uit loop qua te besteden uren. 
D geeft aan da t hierover separaa t con tac t met de opd rach tgever kan wo rden 
opgenomen. 
PwC: Door de opgelopen vertrag ing, d ie o.a. komt door de profess ionele 
waa rborgen en de in houdelij ke d iscussie op de doc um enten, wo rdt 
gewaa rschuwd dat de beoogde opleverdatum van 1 j uli 2021 naa r a lle 
waa rsc hij nlij kheid niet za l worden gehaa ld. Doo r event uele meevallers kan d it 
ach terhaa ld worden, maa r gez ien de hu id ige om stand igheden, is dit mogelij k 
niet haa lbaa r. De prognose van het aa nleveren is 2de helft j uli 2021 maar een 
nieuwe planning kan pas door PWC worden opgesteld zod ra er meer zicht is op 
de planni ng van mailboxen onderzoek. 
Zodra dit is doorgegeven, moet d it in de intern e voo rtgangsrapportage worden 
opgenomen. 

5. Wvttk/Rondvraag: 

PwC: Graag aa ndac ht voo r het proces waa rneming bij het dig itale onderzoek. 
Er moet een terug koppeling komen van de waa rneme rs aan~-~ die de 
terugkop pel ing kan presenteren in de bege leid ingsco m miss ie. Dit proces moet 
geborgd worden. Actie: BVA. 

BVA : Een co llega van Toes lagen heeft aa ngegeven rich ting zij n leid inggevende 
da t hij overweegt een klacht in t e dienen over de bejegening van PWC. Met 
bet rokkene heeft daa rover een gesprek plaatsgevonden bin nen Fina nciën en 
afgesproken is PWC daa rover te informeren en dit te me lden in 
beg eleid ingscie. Er wordt in overleg met PWC opvolging gegeven aan de doo r 
betrokkene geu ite zorgen. Er is op d it moment geen sp rake van een fo nm ele 
klac ht . 

6. Afsluiting 

Resumé: Er is een akkoord voor het interview protoco l en het memo Proces -
d ig it ale gegevensverwer king . Er wordt nog gewerkt aa n zo snel mogelij k 
medewerking kunnen geven aa n het verzoek om digitale gegevens van 
gevraagde 33 pe rsonen. PWC ontvangt daa rover nog fo rmee l reactie. D 
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benadrukt nog maa ls dat voo rtva rendheid en zo rgvu ld igheid van belang zij n in 
d it onderzoek en sluit hiermee de vergadering. 

Bij lagen: 

Aangeleverd Titel Ter : Info: 

door : 

PWC I nt erviewprotocol V02 Kennisnemino 

PWC Slides begeleidingscommiss ie I nfo 

200421 

PWC Memo MinFin_ Verzoek I nfo 
goedkeur ing verwerken data 

Actiepunten! ijst 

Nr Om schrij ving Actiehouder Info 
. 
1 Vergade ring drieweke lij ks plannen 1 Il Verzoe k tot co-host 

1 

rechten bij PWC 

2 Communicat ie richt ing medewerkers bez ien gez ien D d.d. 22 -4-2021 is dit 

gevoe ligheden rondo m dit onderzoek besp roken met 

directie 

communicat ie 

3 Lijst opma ken met onderbouw ing met te PWC Besproken 

onderz oeken informatie, e-ma ilboxen waa rvoor 

soecifieke aanvullende toestemmina nodia is van 

4 Communicat ie ri cht ing medewerke rs oppa kken over OIF d.d . 22-4-2021 is dit 

onderz oek ma il boxen bes proken met 

directie 

communicat ie 

5 Informeren van te interv iewen (voormalig) co ll ega 's OIF Lijst is opgest eld en 

er is een verdeling 

gemaakt wie contact 
op neemt (d .d . 23-4-

202 1) 

6 Adv ies m.b .t . benaderen e-mailbox mw. Pa lmen BVA Reeds afoerond 

7 I nformatieboroino vanuit waarnemers naar BVA BVA 

Besluiten e n afspra ken 

Nr Omschrij ving Besluit/ I nfo 
. Afspraak 
1 PWC zo rat voo r aaenda Afsp raak 

2 OIF zo rot voo r vers lao Afsp raa k 

3 Plan van aanpak/ Wijze van in formatieverzameling, Bes luit 

zie memo '0 Proces - digita le 

oeoevensverwerkino" 

4 De formatie van de begeleidingscommissie kan Afspraa k 

w iiziaen, al naaroe la no de behoelte 

Afgerond 

Aanvraa g 

ingestuu rd dd . 

01-04-2021 

23-4- 2021 

Datum 

31-03-2021 

31-03-2021 

31-03-2021 

31-03-2021 
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verslag 

Vergaderdat um en - t ij d 

Vergaderplaats 

Dee lnemers 

Afwezi g 

Agendapunten 

Ministerie van Financiën 

Bege leidingscomm iss ie OZ 21007 

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

Webex 

~ PwC,~~PwC,I 1 =====-.!===,-~ 
PwC, (Pr ice Wate rhouse Coopers ), 0 =---------',-----'----~ 11~11 111 1 

1 1 H 1 11~,M 
01 ~ '7~,I ê]c:J 

1CJ5 Bi l,CJI n29 

1. Aanvang 7de begeleidingscommissie 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wo rdt vas tgesteld zonder aa nvullende agenda pu nten. 

3. Verslag 07-07-2021 
De v raag van ~ onder Sa van het ve rslag over welke co llega 's 
input hebben ge leverd (de betrokkenen in het onderzoek) is bea ntwoo rd, het 
ve rslag wordt hierop aa ngepast en is hiern a vastgesteld . 

4. PwC: 
PwC geeft a.d .h.v . een presenta t ie een update over de voortgang van het 
onderzoek. Deze presenta t ie wordt meegest uurd bij d it verslag . 
De vo lgende punten kwamen ter sprake: 
- Update onderzoeksproces interviews 
34 inte rv iews afgenomen, d it zij n een beperkt aa ntal uitgebreide interv iews 
en verder korte ( te lefonische) gesprekken. Vier korte gesp rekken volgen nog . 

- Update onderzoeksproces info verzameling (digitaal onderzoek) 
Totaa l gaat het om 51 e-ma ilboxen d ie worden onderzocht , twee zij n er nog 
niet overged ragen. Er lij kt sprake van misversta nd want er z ij n geen 
ma il boxen meer d ie hangen in bezwaa r of pe rs onen d ie niet zij n bereikt. 
E.e.a. wordt doo r OIF nagegaa n en met PwC kortgesloten. Er wordt tevens 

BVA-offi ce 

I nli chti n gen 

Dc::=:Jic=J 
c=J 
c=:::J@m infi n.nl 
www.m infin.nl 

Datu m 
28 j uli 202 1 

N umme r verslag 
007 

Auteur 

rr7CJ 
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aa ngegeven welke vo lumes er zij n doorzoc ht en wat er daadwerkelij k wordt 
meegenomen in het onderzoek. Ook d it is na t e lezen in de presentatie. Van 
het onderzoek op de t elefoon/ be r ichtenverkeer hebben inmiddels 3 personen 
medewerking gegeven, waarvan 1 persoon nog in d ienst is. 1 is reeds 
uitgevoerd en de andere 2 worden gepland . De 4e persoon geeft geen 
medewerking. 

- Inzage rapport begeleid ingscommissie 
PwC laat a.d .h .v . de presentat ie de plann ing zien va n het verdere verloop van 
het onderzoek. 
I n de eerste week van septem ber ka n het rap port vo lgens plann ing worden 
ingezien door de leden va n de begeleidingscomm iss ie. Daa rvoor is wel 
noodza kelijk dat de vere iste wederhoo r heeft plaa tsgevonden en pe rsonen 
zijn bereikt en hebben gereageerd (zie ook vo lgende pun t ) . OIF spreekt nog 
m et PwC een proces af voor de wij ze va n in zage/react ie door 
begele idingscomm issie op het rapport. 
De voo rz it te r verzoekt d it pu nt te bespreken op de vo lgende 
begele idingscomm issie of een ingelast overleg, er volgen namelij k wat ac t ies 
uit d ie uitgezet dienen te worden om d it prakt isch te orga nise ren. Ook kan 
Financiën zich voorbereiden om zod ra het rap port er is, eigen act ies te 
orga niseren zoals een bege leidende Kamerbr ief en com m unicatie om een 
v lot te voortgang te ga randeren. Hiervoo r wordt tevens een apa rte intern 
Financiën afspraa k ingepland. Hij ve rzoekt de leden om mee te denken over 
het proces en de act ies d ie intern uitgezet d ienen te worden. 

- Rapportage inzage betrokkenen 
PwC wil va naf de derde week august us inzage bieden op het m in isterie in Den 
Haag en op de loca t ie BD Utrecht voo r het proces hoo r en wederhoor. PwC 
trekt t wee weken uit voor de inhoudeli j ke rea ct ies op het ra pport. De 
voorz it t er geeft aa n da t d ie twee weken voo r de begeleid ingscom miss ie kort is 
in de va kant iet ij d, maar da t d it een bekende factor was. PwC v raagt Financiën 
mee te helpen om te zo rgen dat personen hiervoo r beschikbaar z ij n en 
prioriteit geven hieraa n in deze pe r iode . 
De voo rz it te r verzoekt aa n PwC om deze term ij n, indien d it mogelij k is, te 
ve r lengen (verv roegen) met een week, zodat een ieder de kans kri jgt om zich 
goed in te lezen en een reactie kan fo r mu leren. 

- Rode draden ve rslag 
PwC geeft aa n dat zij toch een rode d raden overzicht opneemt in het rapport . 
I n de vorige bege leid ingsco mm issie werd gevraagd of dit we l of niet gewenst 
was. Een rode draden vers lag is confo rm de afsp raken en zoa ls ook toegezegd 
aa n de Kamer. 

- Mailbox en interview bezwaarmaker 
PwC heeft toestemm ing ontvangen van c=Jom de e- mailbox van de enige 
bezwaa rm aker mee te nemen in het onderzoek. Deze e-ma ilbox wordt net als 
alle andere e-ma il boxen verwer kt in het d ig itale onderzoek. 

- Per functie vaststellen welk stuk ter inzage wordt gegeven bij 
wederhoor 
Dit punt wordt de vo lgende begeleidingscomm iss ie wederom op de agenda 
gezet. 

5 . Communicatie 
Er is een oproep geplaatst op int ranet met het verzoek aa n collega 's d ie 
inhoude lijke informatie hebben omt rent dit onderzoek, zich te melden. Er is 
tot dusver geen inhoudelijke react ie gekomen op deze oproep. Er is we l een 
react ie gep laa tst , maa r hier in stond geen releva nte info rm atie d ie in het 
onderzoek meegenomen zo u moeten worden. 
Com municat ie heeft een berich t gep laa tst over de bespreking met l ~ er 
zijn geen reac t ies geplaats t die in de bege leid ingscommissie besproken d ienen 
te wo rden. 
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Nr 
. 
1 

2 
3 
4 

Wvttk/ rondvraa g 
DJZ : WOB verzoek ontva ngen va nuit de med ia op het memo Pa lmen en het 
onderzoek. De strekk ing is omva ngrij k en heeft betrekking op het gehe le 
onderzoek. PwC wil g raag geïnfo rmeerd worden hierover. 

PwC : Mevrouw Pa lmen krij gt inzage in het ra pport, daags voordat het 
opgeleve rd wordt. Dit verzoek van mw . Pa lmen is geho noreerd zoda t zij zich 
ka n voo rbe reiden op een reac t ie die van haa r gevraagd za l worden door o.a . 
de med ia. Financien za l intern ook nog de com munica t ie van het rappo rt 
besp reken en daa rbij ook het verzoek va n diverse betrokkenen bezien die 
hebben gev raagd geïnfo rm ee rd te worden over de uit komsten. 

Actiepuntenlijst 

Omschrijving Actiehouder Info 

Begeleidng Mw Palmen bij inzage en na uitbrengen BVA, COMM, 

raooo rt 

Reactie formule ren op raooort door Toesla oen TS L 

Informeren TK door Toes laoen TS L 

Afspraak inpla nnen wel ke acties er opgezet m oeten BVA Afspraak is reeds 

worden binnen Financiën geweest, was 

gep land op 29/ 7/ 21 

09 :30 

Afgerond 

Ja 

Besluiten en afspraken 

Nr Omschrijving Besluit/ Info Datum 
. Afspraak 
1 
2 
3 
4 
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verslag 
Vergaderdat um 

Aanwezig 

AfweZi g 

Kop ie aa n 

Ministerie van Financiën 

Bege leidingscom missie OZ 21007 

31 maa rt 202 1 

~,======c!,'DI l I, C:=J 
cx=Y,□~~~ 

---"--'---.----'-------..., PwC, ~ ~ PwC, 
~PwC, ~ :===='L_--------~ 

Pw C ~---~ 

1. Kennismaking: Eerste bij eenkomst begeleidingscommissie 
D heet iede ree n w elkom . Hiern a volg t een kenn isma k ing door de leden van 
de begeleid ings com miss ie. Afgesproken wo rdt da t PwC zorgt voor de agenda 
en MinFin voo r de ve rs lag legg ing . (Afspraak) 
Vastges teld wordt om deze vergadering d r iewekeli j ks te rug te laten komen. 
(Actiepunt) (Besluit) 

L d b een eqe e1 d mqscom m1ss 1e en o n erzoe k st eam p C w 
Naam Functie/ Rol 

1 1 1 

1 u rga n1sat1e & t-'ersonee1 oe1e1osaepa rtement 

1 1 Verteaenwoordiaer Belastingdienst 

1 1 1 Ministerie van Financiën 

1 1 IOIF = 
1 Vertegenwoordiger Toes lagen 

Il 1 IPwC Forensic Services 

CJ 1 1 IPwC Forensic Services 

LJ 1 Il 1 PwC Forensic Services 

1 1 1 PwC Forensic Services 

1 1 Secretaris 

2. Plan van Aanpak: 
~-~~---~ PwC geeft een toelicht ing op het plan van aanpak voor d it 
onderzoek. De vo lgende onderwerpen z ij n besproken : 
- Opdrac ht 
- Werkzaam heden 
- ( Mogelij ke) knelpunten 
- Planning en coördinatie 

1 

BVA-offi ce 

I n li chtingen 

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

Datum 
3 1 m aa rt 202 1 

Nu mm er vers lag 
001 

Aute ur 

Dc::=:J, c=J 
c=J 
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De leden van de begele id ingscommissie heb ben een kop ie va n het plan van 
aa npak ontvangen. 

De volgende punten worden bespro ken: 

Naa r aa nleid ing va n de onde rzoekso pdracht benad rukt PwC dat men een 
fei tenonderzoek u itvoert en zich rea liseert da t het een (politiek) gevoelig 
onderwerp is en dat waa r moge lij k za ken openbaa r zullen worden 
gemaakt. PwC benad rukt verder da t het geen persoonsger icht onderzoek 
betreft en de onderzoekers van PwC ona fhan kelijk z ij n . 
De bege leidingscommissie v raag t aandacht voor het feit dat het 
onderzoek gevoelig ligt b ij MinFin/ BD medewe rke rs. Er zit veel emot ie b ij 
medewerkers. Afgesproken wordt dat comm unica t ie naa r medewerkers 
een onderwerp is wat aa ndacht behoeft en met commu nica t ie opgepa kt 
moet worden. (Actiepunt) 
Besproken wordt het memo 'Üf.r:9ces - d ig itale gegevensverwerk ing". 
Financiën geeft aan da t zowell_J van het kerndepa rtement (' KD') als 

1 Ivan de Belast ingd ienst (' BD') zijn betrokken bij dit voorste l en 
dat ~--~posit ief ad v ies geeft en [ hog niet. Z ij n reactie is 
bijgevoegd . De leden van de begeleid ingscom miss ie kunnen react ie 
geven op het voo rste l van PwC. Bes proken wordt dat er t e al len t ijde 
ris ico's zij n bij een gegevensoverd racht/ delen van inform at ie met extern e 
partijen, zowel vanuit informat iebeveilig ing als pr ivacy . Het voorste l 
beoogt deze r isico's te behee rs en en accepta bel te ma ken. De 
bege leidingsco mmissie gaa t akkoo rd, onder de randvoorwaa rden dat 
handelen plaa tsv indt bin nen wettelij ke en rechts posi t ionele kade rs en 
waarborgen en de hierna genoemde afsp raken over com munica t ie, met 
het voorste l voor gegevensoverdrach t . De bege leidingscomm issie gaa t 
akkoord met het voorstel voo r gegevensoverdracht. (Besluit) 
Afgespro ken wordt dat PwC een lij st maa kt met geselecteerde info rmat ie 
en e-ma ilboxen, te n behoeve van het bea ntwoorden van de 
onderzoeksvragen, die specifieke goedkeuring vanO raagt en daa rb ij 
ook op persoonsnivea u de onderbouwing aa n levert voor proporti onaliteit 
en subsid iariteit . Die heeft de werkgever Financiën nod ig om zich te 
kunnen verantwoorden j egens de medewerke rs gelet op de gewenste 
raad pleg ingen over het verst rekken van deze inform at ie. De lij st kan 

,J:!l!9_,ebreid worden ged urende het onderzoek, maa r pas na akkoord va nD 
L_J (Actiepunt) 

Voordat de geselec tee rde e-mail boxen worden verwerkt en doorzocht , 
v indt er eers t comm unicat ie plaa ts doo r Financiën aa n de bet rokken 
medewerkers. Er wordt door Financiën geen toestem ming gevraagd , maa r 
de betrokke ne wordt geïnfo rm eerd en in de ge legen heid gesteld om te 
reageren/ bezwaar t e ma ken. Dat geldt waa r mogelijk ook voor 
medewerkers die niet meer in d ienst zij n, a ls die nog bereikt kunnen 
worden. Gedac ht word t aa n een reac t ieterm ij n van circa een week. 
(Actiepunt) 
Naa r aa nleid ing van discuss ie over proportiona liteit en de moe ite die het 
kos t om info rmatie te verzamelen ten behoeve van onderzoek, geeft D 
Qan dat Financiën 100% medewerking za l ver lenen . Tevens doet h ij 
beroep op de onderzoekers om zich bewust t e zij n van de g rote dru k die 
de werknemers onderv inden vanwege meerdere onderzoeken d ie lopen 
en de emot ionele lad ing d ie het 'Toes lagendoss ier' heeft bij medewerkers. 
Vandaa r het verzoek om sensitief met het benaderen van de (voorm alig) 
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co llega 's om te gaa n. Dit staa t medewerk ing ec hter niet in de weg. 
Voorop staa t dat Financiën vo lled ig meewerkt. 
Er wordt tenslott e ook nog over de planning gesproken. Deze is st rak en 
de inform at ieverzameling kos t meer t ijd da n voorzien. Vooralsnog word t 
vastgehouden aan de plann ing en wordt nagestreefd deze plann ing te 
halen. 

Bij lagen: 

Deze bij lagen zij n besp roken: 

Aangeleverd Titel Ter : 

door : 

PWC 'MF Proces - digita le Besluitvo rm ing 

aeaevensverwerkina 

PWC Memo MinFin_ ext ern Info 

com municatiep rotoco l 

PWC Memo MinFin _ voortgang Info 
informa t ieverstrekkinq 

Actiepunten! ij st 

Nr Omschrijving Actiehouder Info 
. 

Info : 

Akkoo rd dd . 31-03-2021 

Ve rdere afstemming met 

MinFin/ BVA 

Besproken 

Afgerond 

1 Verga de ring drieweke lij ks plannen c=J; Ve rz oek tot co- host Aanvraa g 

1 
rechten bij PWC ingestuu rd dd . 

01 -04-2021 

2 Communicatie richt ing medewerkers bezien gezien C]□ 
qevoeliqheden rondo m dit onderzoek 

3 Lijst opmaken met onderbouw ing met te PWC 

onderz oeken info rmatie, e-mailboxen waa rvoor 

specifieke aanvu llende toestemming nodig is van 

n 
4 Communicatie ri chting medewerke rs oppakken over OI F 

onderz oek mail boxen 

5 info rmeren van te interviewen (voorma lig) collega's OI F 

Besluiten en afspraken 

Nr Omschrijving Besluit/ Info Datum 
. Afspraak 
1 PWC zo rqt voor aqenda Afspraak 31 -03-2021 

2 OIF zorqt voor vers laq Afsp raa k 31-03-2021 

3 Plan van aa npak/ Wijze van in formatieverzameling, Bes luit 31-03-2021 

zie memo "'M F Proces - digita le 
qeqevensverwerkinq" 

4 De formatie va n de begeleidingscommissie ka n Afspraak 31-03-2021 

w ij zigen, al naargela ng de behoefte 

Vastlegging 

1 Nr ! omschrijving 1 Uitkomst 1 Waar ligt het 1 Door: 
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DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 
TER BESLISSING 
Aan 

de secretaris-generaal 

Ministerie van Financiën 

notitie Verzoek PWC raad plegen e-mailcorrespondentie 

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

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. 

Beslispunten 
1. I n te stemmen met het ter beschikking stellen van de gevraagde 

mailboxen voor het onderzoek, en deze verstrekking van gegevens te 
duiden als een verstrekking in het kader van de AVG; 

2. In te stemmen met de hierna uiteen te zetten werkwijze, 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 verstrekking 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 hun 
onderzoek, is aan de landsadvocaat 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. 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 

BVA-office / OIF 

I nlichtingen 

~--~@minfin. nl 
www.minfin .nl 

Datum 
6 mei 2021 

Notitienummer 
2021-0000103977 

Auteur 

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

Van 
BVA 

Kopie aan 
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Voor zover het onderzoek niet wordt verricht met het oog op a), kan als 
verwerkingsg rondslag ook worden gezien: 
b) het uitvoeren van de publiekrechtelijke taak. Daarbij ka n de Belastingdienst 
worden gez ien als uitvoerder van de Wet Kin deropvang, dat organisatorisch 
onderdeel is van het ministerie. De publiekrechtelij 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 kunnen 
afl eggen, herhaling te kunnen voorkomen en benadeelden opheldering te bieden. 

Naast het beschikbaar zijn van grondslagen voor de verwerking moet er volgens 
de Landsadvocaat ook sprake zijn van noodzaak. Het nood zaakscr iterium brengt 
met zich mee dat moet worden vol daan aan de eisen van proportionaliteit en 
subsidiariteit. 

In het geval van a) (de wettelijke verplichting), ligt de rechtvaardiging in de wet 
besloten. 

In het geval van b) (de pub liekrechtelijke taak) vergt het een aanvullende 
afweging, waarbij de Landsadvocaat overweegt dat betekenis 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 e
mai ls. 

Daarnaast overweegt de landsadvocaat ten aanzien van de bescherming van de 
privacy van betrokkenen dat het ministerie weliswaar geen regeling ke nt die in dit 
speci f ieke geval toegang tot mai lcorrespondentie toestaat , maar ook geen 
regel ing heeft die di t nadrukkel ijk uitsluit . De landsadvocaat ove rweegt dat aan 
de functie van betrokkenen inherent is dat werkmail mogelijk openbaa r kan 
worden gemaakt op grond van 68 GW, de WOB of in het kader van een 
parlementaire enquête, waarmee voor betrokke ne in zekere mate voorzienbaar is 
dat hun werkmail openbaar zo u kunnen worden. 
Dat neemt niet weg dat bijzondere zorg op zij n plaat is om privécorrespondentie 
zoveel mogelijk buiten beschouw ing te laten . Zoals u bekend heeft PWC een 
werkwijze ingericht die er op gericht is om niet relevante ma ilcorrespo ndentie, 
waaron der privémail, zoveel mogelij k en zo vroeg moge lij k in het proces uit te 
slu iten van de verdere sta ppen 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 bijzond ere karakte r van 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 rechten, waaronder 
het recht om bezwaar te maken. 

Dit leidt tot concreet de vo lgende punten waarvan de landsadvocaat aanbeveelt 
betrokkene n te informeren: 

(a) de achtergrond en het doel van het onderzoek; 
(b) welke gegevens van de betrokkenen daarvoor gebruikt zullen worden 
en aan PwC worden ve rstrekt; 
(c) de voorgenome n werkwijze, in het bijzonder met betrekking tot de 
selectie va n voor het onderzoek relevante gegevens 
(d) de verde ling van verantwoordelijkheden tussen het mi nisteri e en PwC 
met betrekking tot de verschi ll ende verwerkingsactivitei ten; 
(e) de rechten van de betrokkenen; 
(f) contactgegevens bij zowel het ministerie als PwC waar betrokkenen 
terecht kunnen voor nadere informatie en het uitoefenen va n hun 
rechten. 

Dit heeft gele id tot het opstellen va n een brief, waarin betrokkenen schrifte lijk 
worden geïnformeerd en bovenstaande punten zijn verwerkt. 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 beschikking 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 llen 
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 inhoud 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 
Aan: Ministerie van Financiën,~ .__ _ __, 

Van : PwC Forensic Se1vices, C=::J ~---~ 
Datum: 7 april 2021 

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 Secretaris
Generaal. In deze selectie is onderscheid gemaakt tussen mailboxen, laptops en overige databronnen. Zodra wij 
aanvullende data willen verwerken 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 van 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 hee r□ (DG 
Toeslagen i.o.). Wij hebben deze lijst op 17 maart 2021 met e:::=5P besproken. Na dit gesprek heeft 1~--~ 
D de lijst aangevuld tot 31 personen en deze lijst ('Betrokkenen t.b.v. onderzoek PWC memo Palmen') 
verstrekt 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) . 

Ter onderbouwing/illustratie van de betrokkenheid heeftl D onder andere een e-mail d.d. 3 juni 2019 
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 verzender van deze e-mail aangeduid. Deze e
mail 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==Pr---.--~ 
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." 

30320629Fo91NM/202 1 
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pwc 
Vooralsnog hebben wij deze personen daarom ook niet toegevoegd aan onze selectie, wij sluiten echter niet uit 
dat dit gedurende het onderzoek alsnog kan gebeuren . 

Eel'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 van de 
betreffende persoon in deze fase van het on derzoek willen verwerken. Voor de volledighe id merken wij op dat 
wij de data voor de periode maart 2017 (of later, indien later in funct ie gekomen) tot en met heden willen 
verzamelen en verwerken om te kunnen betrekken in ons onderzoek. Betrokken personen kunnen ook ná 
december 2020 (of na functiewijziging) nog relevante informatie van vóór december 2020 hebben 
doorgestuurd. 

Naam 
Min isterie van Financiën 
Wopke Hoekstra<2 > 

Jeroen DijsselbloemC2l 

Alexandra van 
HuffelenC•l 

Menno Snel 

Eric Wiebes<2 > 

LJ 

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

1 1 1 1 

C:::] I 1 

c==JC=:J 

c=:Jc=:J 

1 lc=J 

C==:J c=J 

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

c::=JD c==J 

30320629Fo91NAA/2021 
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Functie<•> Toe lichting 

Minister van Financiën; Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag; 
oktober 2017 - heden periode oktober 2017 tot en me t december 2020. 

Min ister van Financiën; Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag; 
november 2012 - oktober periode maart 2017 tot en met oktober 2017. 
2017 

Staatssecretaris van Gezien fun ctie in relatie tot onderzoeksvraag; 
Financiën; januari 2020 - periode januari 2 020 tot en met december 2020. 
heden; portefueille 
Toeslagen en Douane 
Staatssecretari s van Gezien fu nctie in relatie tot onderzoeksvraag; 
Financiën; oktober 2017 - periode oktober 2017 tot en met december 20 19. 
december 201g 

Staatssecretaris van Gezien fu nctie in relatie tot onderzoeksvraag; 
Financiën; februari 2014- periode maaii 2017 tot en met oktober 20 17. 
oktober 2017 

1 hrnart Gezien fu nctie in relat ie tot onderzoeksvraag; 
2020 - heden periode maart 2020 tot en met december 2020. 

1 augustus Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag; 
2011 - tebruari 2020 periode maati 2017 tot en met februar i 2020 . 

1 12017 - Gezien functie in relat ie tot onderzoeksvraag. 
neaen 

c=:Fiscale Zaken Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag. Uit 
openbare verhoren POK begrijpen wi.j verder datD 

1 1 ! leiding gaf aan het crisisteam in de 
juni-week 2019. 

1 DGFZ Geadresseerde in bovengenoemde mail d.d. 3 juni 
201Q. 

_J30A Gezien functie in relat ie tot onderzoeksvraag; 
daarnaast zijn I len 1 1 

geadresseerde lil de bovengenoemde mail d.d. 3juni 
2019. 

~OA Gead resseerde in bovengenoemde mail d.d. 3 juni 
2019 . 

1 ~OA Geadresseerde in bovengenoemde mail d.d. 3 juni 
2019. 

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

1 PJ Z Geadresseerde in bovengenoemde mail d.d. 3 juni 
2 0 19. 
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pwc 
Belastinadie11st 
C:=J c:::::J2) 

c=J1 1 

D l 1 

1 

c=JC=:::J 

C:=J I 1 

1 Il Il 

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

1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 c::::=J 

1 

D 1 

C] I 1 
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L___Jroeslagen; augustus 
2020 - heden 

____)3elastingdienst; juni 
2020 - heden 

l----)e!astingdi~nst; 
Januan 2017 - Januari 
~~~~ 

IFJZ 

IFJZ 

1 fJZ 

r oeslagen 

~HB 

1 r HB 

~oeslagen 

1 
IUHB 

1 
f JZ 

1 
IFJZ 

II'oeslagen 

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. 

Gezien functie in relatie tot onderzoeksvi-aag. 
Geadresseerde in bovengenoemde mail d.d . 3 juni 
2019. 

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

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

Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag. 
Geadresseerde in bovengenoemde mail d.d. 3 juni 
2019. Tijdens openbare POK verhoren geeft 

1 1 
1 aan het memo-Palmen 

ontvangen te hebben. 
Geadresseerde (cc) in bovengenoemde mail d.d. 3 

~ lijkt betrokken te zijn geweest bij de 
het memo-Palmen in de 'juni-week' 

2019 (obv reeds aan PwC verstrekte e-mail uit juni 
20 19). 

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

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

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. 

In het POK verhoor wordt door ~ 1 1 
opgemerkt dat het memo-Palmen aan1 n twee 
medewerkers is verstuurd. ! L_J lijkt één 
van de twee hier bedoelde medewerkers te zijn (obv 
--- -' - """ uwe verstrekte e-mail uit iuni 2019) . 

1 llijkt betrokken te zijn geweest bij de 
zoeKtocnr naar het memo-Palmen in de 'juni-week' 
2019 (obv reeds aan PwC verstrekte e-mail uit juni 
2019). 

1 
1 r lijkt betrokken te zijn geweest bij 

ae zoeKtocht naar het memo-Palmen in de 'juni-
week' 2019 (obv reeds aan PwC verstrekte e-mail uit 
juni 2019) . 

Geadresseerde in bovengenoemde mail d.d. 3 juni 
2019. In openbare POK verhoren geeftl 1 

Palmen aan het memo-Palmen in 2019 aan de heer 
1 1 toegestuurd te hebben . 
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pwc 
1 1 

1 
!I'oeslagen Uit openbare POK stukken leiden wij af dat 

1 1 
'1et memo-Palmen in maart 2017 

li ikt te hebben ontvangen. 
1 1 In openbare POK verhoren wordt 1 

1 

Toeslagen J ldoor mevrouw Palmen aangeduid als 
m1Jn' MT-hd en geeft□an het memo-Palmen in 
2017 aan7 gestuurd te hebben. 

1 
ICt/m 2018) Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag. In 

1 
openbare POK verhoren heeft ! 

1 

aangegeven het memo-Palmen in maart 2017 

ontvangen te hebben. 
Sandra Palmen Vaco MKB Gezien functie in relatie tot onderzoeksvraag. 
Ove1·iae 
Mogelijk zijn stukken ten behoeve van de Minister, Staatsecretaris f andere personen verstuurd aan 
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. 

Naam Functie<•l ToelichtinJ? 
Ministerie van Financiën 
C=::J~ L_Jinanciën; augustus Gezien sleutelpositie in de informatiestromen 

2013 - februari 2020 richting Staatssecretaris. 1 1 1 geeft in 
het openbaar verhoor mbt het memo-Palmen aan 
(verslag, pag. 39) "Ik heb het stuk niet gehad, niet 
gezien" 

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 verzamelen en verwerken en waarom wij deze data van de betreffende persoon in deze fase van het 
onderzoek willen verzamelen en verwerken. 

Naam 
Ministerie van Financiën 
Wopke Hoekstrar21 

Jeroen Dijsselbloeml2 J 

Alexandra van 
Huffelen(2) 
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Functie<•l Toelichtine: 

Minister van Financiën; Databron: De Digitale Tas (indien van toepassing). 
okiober 20 17 - heden 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. 

Minister van Financiën; Databron : De Digitale Tas (indien van toepassing). 
november 2012 - oktober Wij begrijpen dat dit voor bewindspersonen een 
2017 aanvullende databron is waarin documenten kunnen 

zijn opgeslagen. Hierin zal vooralsnog alleen gezocht 
worden naar het memo-Palmen als document . 

Staatssecretaris van Databron : De Digitale Tas (indien van toepassing). 
Financiën; januari 2020 - Wij begrijpen dat dit voor bewindspersonen een 
heden; portefueille aanvullende databron is waarin documenten kunnen 
Toeslagen en Douane zijn opgeslagen. Hierin zal vooralsnog alleen gezocht 

worden naar het memo-Palmen als do cument. 
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-pwc 
MennoSnel Staatssecretaris van Databron : De Digitale Tas (i ndien van toepassing). 

Financiën; oktober 2017 - Wij begrijpen dat dit voor bewindspersonen een 
december 2019 aanvullende databron is waarin documenten kunnen 

zijn opgeslagen. Hierin zal vooralsnog alleen gezocht 
worden naar het memo-Palmen als document. 

Eric WiebesC2 > Staatssecretaris van Databron: De Digitale Tas (i ndien van toepassing). 
Financiën; februari 2014 - Wij begrijpen dat dit voor bewindspersonen een 
oktober 2017 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 rgenomen 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 door l'wC toegevoegde personen. 

(2) Deze personen zijn niet opgenomen op het □verlich t 'Betrokkenen t.b.v. onde1·zoek PWC memo Palmen· zoals ontvangen van C=:::J 
D d.d. 18 maart 2021; deze personen zijn toegevoegd door PwC op basis van openbaar beschikbare informatie en/of reeds aan PwC 

verstrekte informatie. 

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: 1 @belastingdienst.nl' <I filbelastingdienst.n l>, c:==::J, D (c=:::J 
D ) (BJZ/JZ) 1 @minfin.nl>, 'I @belastingdienst.nl' 
1 @belastingdienst.nl>, ,c=]c:==::J) (BOA/Advies) <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,belast ingdienst.nl>, 
1\=====s=:--:----:--:-:-'[fybelastingdienst.nl' 1 @belastingd 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 1 

(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 @minfin.nl>, 1 c=:r:==:::J) (FISCALITEIT) 
<I @minfin.nl>, ~-~, D P ) (DB) <j fpm infin.n l>, c=J, ~ (c=:::J) 
(DB/FRI) <I @mi nfin .n l> ~-~, c=□ (CD) (FISCALITEIT) 
<I @minfin.nl>, ~--~' CD (CD) (BJZ/JZ) 1 @minfin.n l>, 

1 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 ~ybelastingdienst. nl' 1 s@.belastingdienst.nl>, ~-~· □ (~-~ 
(1-IDFEZ/BC) <I @minfin.nl> 
Kopie: c=:::J, D (CD) (U ITVOERINGSBELEID) .minfin.nl>, C=:J, c=J (CD) 
(U ITVOERrNGSBELEID) I I filminfi n.nl>, (UITVOERINGSBELEID) 
<I @minfin.nl>,1 l(U L ID) <I @minfin.nl> 
Onderwerp: Stukken ten behoeve van de CAF-bespreking met de stas 

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 daar morgenochtend mee verder gaan, maar nemen jullie opmerkingen onderweg mee. 
Lukt dat voor 14:00? 

Groeten, ook van c=J, c:=:::J en D 
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TER INFORMATIE 
Aan 

Ministerie van Financiën 

Begeleidingscommissie Project OZ21007 

notitie Onderbouwing te verzamelen mailboxen Toeslagen 

Aanleiding 
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. Daarnaast meer in het bijzonder de 
gebeurtenissen in de periode juni 2019 rondom dit memorandum. 
Het onderzoek is inmiddels 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 Functie 
Wopke Hoekstra Minister van Financiën oktober 2017 - heden 
Jeroen Dijsselbloem Minister van Financiën november 2012 - oktober 2017 

Alexandra van Huffelen staatssecretaris van Financiën januari 2020 - heden 

Directoraat Generaal 
Toeslagen 

Datum 
12 mei 2021 

Auteurs 

c::J CJ 

Menno Snel Staatssecretaris van Financiën oktober 2017 - december 2019 
Erik Wiebes Staatssecretaris van Financiën februari 2014 - oktober 2017 

~ 1 1 
Financiën maart 2020 - heden 

-
===::Jc:::=::J Financiën augustus 2013 - februari 2020 
=:::i C==:J Financiën 2017 - heden 

l 1 1 ]Fiscale Zaken 
===ic=i ]BOA 

-
11 1 IDJZ 

~CJ Toeslagen Augustus 2020 - heden 
-

~C==:J Belastingdienst Juni 2020 - heden -
belastingdienst Januari 2017- Januari 2020 

]FJZ 

Il 1 !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 financiën 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 
die slechts zijdelings betrokken zi j 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 geleid tot het aanleveren van 14 personen vanuit Toeslagen waarvan 3 
personen reeds op de PWC lijst stonden . 

1 Naam Fu nctie Opmerki ng Onderbouwing 
c::::=J [::=J !Toeslagen Geadresseerde in bovengenoemde 

mail d.d. 3 juni 2019. 
C=::JD 

1 
1 DJZ Geadresseerde in bovengenoemde 

c::::=:::J mail d.d. 3 juni 2019. 

c::::=J 1 1 [Toeslagen Staat op 
PWC lijst 

c:::::::=J c=i IBOA Geadresseerde in bovengenoemde 
mail d.d. 3 juni 2019 . 

D l 1 1 

1 
IFJZ Staat op 

PWC lijst 
1 1 c:::J IBOA Geadresseerde in bovengenoemde 

mai l d.d. 3 juni 2019 . 

c:::::::::J ~elastingd ienst Staat op 
PWC lijst 

c=i c::==:::J IFJZ Geadresseerde in bovengenoemde 
mai l d.d. 3 juni 2019. 

c::::=:::J c:::::::::J pGFZ Geadresseerde in bovengenoemde 
mail d.d. 3 jun i 2019. 

c:::::::::::J 1 1 fJZ Geadresseerde in bovengenoemde 
mai l d.d. 3 juni 2019. 

1 l c:::::::::::J µHB Opsteller van de bovengenoemde 
mai l d.d . 3 juni 2019 

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

Geadresseerde in bovengenoemde 
UHl:l mail d.d . 3 juni 2019 . 

c:::J C=::J IUHB Geadresseerde in bovengenoemde 
mail d.d. 3 juni 2019 . 
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DEP. VERTROUWELIJK 
TER BESLISSING 
Aan 

de secretaris-generaal 

notitie 

Inleiding 

Ministerie van Financiën 

Reactie op bezwaren PwC onderzoek mailbox en 
interview 

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 
aan te geven. Zoals bekend heeft L_ ________ _,bezwaar tegen 
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. 

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 ldigheden. 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 basis 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 ingegaan 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=Jbezwaren meeweegt, afgezet 

DEP. VERTROUWELIJK 

BVA-office 

Inlichtingen 

~ 
~ ~~@minfi n.nl 
www .m in fin.nl 

Datum 
19 juli 202 1 

Notitienummer 
2021-0000 162 262 

Auteur 

~ 
Van 
BVA, O&P, DJ Z, BOA, TSL, 
BD, OIF. 

Kopie aan 

Bijlage 
Concept reactie aan 
betrokkene 
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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 CJ 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 
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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 aan de · 
in lichtingenplicht 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 isc=Jfunctie, 
toen en nu, van zodanig niveau dat het inherent is dat werk-e-ma il 
mogelijk openbaar gemaakt moet worden op grond 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 oordeel 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 onderzocht (met de waarborgen die er getroffen zijn) 
al was het maar om de voor het onderzoek relevante e-mails te 
selecteren . De inbreuk opc=] 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 oordeel 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. belast 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 D 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 werknemer 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 
betekenis 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 gelegenheid is om dit zelf te verklaren en daarmee een plek te 
geven in het onderzoek. Deze mogelijkheid heeft [:]dus door mee te 
werken. U kunt vanuit uw rol en de onafhankeli jkhe id van de 
onderzoekers geen enkele garantie afgeven over wat een plek krijgt in 
het rapport. 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 vanc=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-mailbox voor onderzoek, is 
tevens met deze lfde onderbouwing van belangen en weging noodzakelij k 
om medewerking te verlenen aan een interview met PwC in het kader van 
het aangehaalde maatschappelijk - en onderzoeksbelang . 

DEP. VERTROUWELIJK Pagina 4 van 4 

00043 



1057226 

DEP. VERTROUWELIJK 
TER BESLISSING 
Aan 

de secretaris-generaal 

notitie 

Aanleiding 

Ministerie van Financiën 

Onderteken ing overeenkomsten extern onderzoek 
Dossier 'memo Palmen' 

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. 

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 
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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 J--1 1, 
hierna te noemen :pdrachtnemer, 

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. 
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1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1. 7 

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. 

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

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

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). 

Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen en bijbehorende 
bijlagen. 

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 combineren, afschermen, wissen of vernietigen. 

Artikel 2. Voorwerp 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 toepasselijke 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. 
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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. 
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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 verzoek van Opdrachtgever aan dat0 Personeel zich ertoe heeft 
verbonden vertrouwelij kheid in acht te nemen als bedoeld in artikel 13.2 van de ARVODl-
2018. 

Artikel 7 . Subverwerker 

Wanneer Opdracht nemer, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de ARVODI-2018, 
een andere verwerker inschakelt 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 reenkomstig de 
afspraken zoals 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 elk 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 Overeenkomst draagt Opdrachtnemer, naar gelang de keu ze van 
Opdrachtgever, zorg voor het terugbezorgen aan Opdrachtgever of het wissen van alle 
Persoonsgegevens. Opdrachtnemer verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke 
voorschriften . 

Artikel 11. Informatieverplichting en audit 

11.1 Opdrachtnemer stelt alle informatie ter 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. 
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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, 

PricewaterhouseCoopers Advisory N.V., 
namens deze, 

de Secretaris-Generaal, 

V 
Bijlagen: 

de Partner, 

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 Ten behoeve van een feitenonderzoek. 
Het soort Persoonsgegevens Ntb in overleg met opdrachtnemer, afhankelijk 

van onderzoeksopzet. 
Beschrijving categorieën Persoonsgegevens Ntb in overleg met opdrachtnemer, afhankelijk 

van onderzoeksopzet. 
Beschrijving categorieën Betrokkenen Getuigen, en betrokkenen. Sommige personen 

worden met toenaam genoemd in de melding 
die wordt onderzocht. 

Beschrijving categorieën ontvangers van Opdrachtnemer. 
Persoonsgegevens 

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 techn ische en organisatorische 
maatregelen met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens het volgende overeen. 

De Opdracht nemer zal bij het verwerken van de Persoonsgegevens de volgende techn ische en 
organisatorische 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 beveiligingsniveau van het 
servicemanagementsysteem 15O/ IEC 27001 Naast de minimale 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 voorzien in het verwijderen van de Persoonsgegevens. De 
Persoonsgegevens bl ijven bewaard zo lang als noodzakelijk voor de uitvoering van de 
Dienstverlening overeenkomst ig de Dienstverleningsovereenkomst alsmede binnen de 
vigerende wet- en regelgeving omtrent het bewaren van Persoonsgegevens. Na afloop van 
de Dienstverlening worden de Persoonsgegevens conform artikel 10 van deze 
Verwerkersovereenkomst aan de Opdrachtgever geretourneerd. 

3. Geaut oriseerde medewerkers van de Opdrachtnemer hebben in het ICT-systeemtoegang 
tot de Persoonsgegevens van de aanvragers . De Opdrachtnemer voert legging en 
monitor ing op de authenticatie en autorisatie uit en rapporteert hierover aan de 
Opdrachtgever. 

Zie voor m eer informatie de websit e van de Autorite it Persoonsgegevens: 
https:// auto riteitpe rsoonsqeq evens. nl/n 1/ and erwe rpen/ bevei I iqinq/ bevei I iq i nq-van
persoonsqeqeve 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 met 
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 maatregelen 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 

1

opdrÏcht.
1

De Opdrac~tnemer meldt dit aan de Contactpersoon van de Dienstverlening, D 
o e-mailadres: @minfin.nl; 
o mobiele telefoonnummer: 

2. Deze meldplicht houdt in het melden door de Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever van het 
feit dat er een Datalek is geweest, alsmede: 

i. wat de (vermeende) oorzaak is van het Datalek; 
ii. wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is van het Datalek, 

en; 
iii. wat de voorgestelde oplossing is om de gevolgen van het incident te beperken 

en herhaling 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 beoordeelt de beveiligingsincidenten, inbreuken 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 

Kenmerk: 20185001t-;.092.029_A 
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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 

00044 
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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 vertegenwoordigd 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, L__ __ _J-----L_ ___ ~ , 

hierna te noemen: Opdrachtnemer, 

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 Rijks
voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-
2018). 

Paraaf Opdrachtgever: 
Kenmerk: 201850016.092.029 

Pagina 2 van 6 
Paraaf Opdrachtnemer: 

00044 



1057226 

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. deze Overeenkomst; 
2. de Verwerkersovereenkomst met kenmerk 20 1850016.092.029_A; 
3. de Nota van Inlichtingen d.d. 11 februari 2021; 
4. de ARVODl-2018; 
5. de Offerteaanvraag met kenmerk 201850016.092.029 inclusief Bij lagen d.d. 1 februari 

2021; 
6. de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte van 25 februari 2021, 

met kenmerk 30320629F091NAA/2021-0112/SK/ Avd/SSE inclusief Bijlagen. 

1.3 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 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2. 

2.1 

2.2 

Het onderzoeksteam van Opdrachtnemer bestaat uit de volgende personen: 
C=::Jc:::J~--~ Senior manager Forensic Services 
C=::Jc==] Senior Manager Forensic Technology Solutions 

Senior manager Public Sector Consulting 
Senior manager Forensic Services 

~ ';::===::::::'..~ Director Forensic Technology Solutions 
Partner Forensic Services 

c=J ~I __ LJ Senior director Forensic Services 

Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst 

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

Mocht er aanvu llend 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 D facturen kredietbeperkingstoeslagen op te 
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 gebruikel ijke 
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regul ier geldende kantoortijden. 

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 Onverminderd 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 Opdrachtnemer in ieder geval gehouden schriftelijk te rapporteren. 

6.3 Er is een begeleidingscommissie/stuurgroep ingesteld als bedoeld in artikel 11 van de 
ARVODI -2018. 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

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. 

Bij'schending van de geheimhoudingsverplichtingen die ingevolge artikel 13 van de ARVODI-
2018 op17 en D Personeel rusten, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete 
verschulclîga'van € 100.000,00 (exclusief BTW) per gebeurtenis. 

Opdrachtnemer, inclusiefl7Personeel, zal alle informatie die hem gedurende de 
Dienstverlening ter kennisl<omt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of 
redelijkerwijs kan vermoeden, vertrouwelijk behandelen en op generlei wijze beke ndmaken, 
daaronder vallen in het bijzonder alle documenten en informatie welke zowel schr 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 bekendheid en/of informatie die door de 
Opdrachtgever openbaar is gemaakt valt buiten de werkingssfeer van de 
geheimhoudingsplicht. 

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

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. 

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 van aanspraken op schadevergoeding, waaronder mede begrepen de door de 
toezichthoudende autoriteit opgelegde boetes, in verband met tekortschieten in de 
nakoming van de Verwerkersovereenkomst. 

Paraaf Opdrachtgever: 
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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 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. 

8 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 

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

Bijlagen (ree sin het bezit van Partijen) : 

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

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

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. 

Paraaf Opdrachtgever: 
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TERSTOND 
TER BESLISSING 
Aan 

Ministerie van Financiën 

de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane 

notitie Kamerbrief opdracht PWC inzake memo-Palmen 

Aanleiding 
• 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. Daarnaast meer in het 
bijzonder 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 Kamer 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. 

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

Bureau BVA / OIF 

Inlichtin en 
c::::==::J 

~-~@m infin .nl 
www.minfin.nl 

Datum 
18 mei 2021 

Notitienummer 
2021-0000096978 

Auteur 

Lt;----=J 
Van 
BVA 

Bijlagen 
1. Kamerbrief 
2. Onderzoeksopdracht PWC 
3. Advies Landsadvocaat 
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Ministerie van Financiën 

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag 

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

Datum 
Betre~ Fe itenonderzoek naar memorandum vaktechnisch 

coördinator 

Geachte voorzitter, 

De minister-president heeft tijdens het debat over het rapport van de 
Parlementaire Ondervrag ingscommissie 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 . 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 Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag heb ik uw Kamer gemeld dat de opdracht is gegund aan 
PwC. Hierbij doe ik uw Kamer de opdrachtformulering toekomen. 

In de zesde Voortgangsrapportage heb ik uw Kamer tevens gemeld dat ik ernaar 
streef dat het onderzoek voor 1 j uli 2021 is afgerond . Het beschikbaar stellen van 
de door PwC gevraagde digitale informatiebronnen, waaronder e-mailboxen, vergt 
echter meer tij d dan verwacht 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 werknemer door een werkgever 
een inbreuk op de pr ivacy is . Dit kan dus alleen als aan de wettelijke eisen en 
waarborgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is vo ldaan . 
Daarom is aan de Landsadvocaat verzocht om hierover t e adviseren. Gelet op het 
uitzonderlijke karakter van de gebeurten issen rondom de kinderopvangtoeslag en 
de toezeggingen van het kabinet ten aanzien van de transparantie in dit dossier, 
doe ik u dit advies bij wijze van uitzondering hierbij toekom en. 1 Om te voldoen 
aan de eisen aan de AVG dient een be langenafweging plaats te vinden , zoals 
subsid iariteit en proportiona liteit, waarbij in het bijzonder de bescherming van de 
persoonl ijke levenssfeer van degenen op w ie de gegevens betrekking hebben in 

1 De interdepartementale be leidsl ijn t. a.v. publi ca ti e van adv iezen van de Landsadvocaa t, zoa ls aangekondigd in 
de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht (Kamerstuk 355 10-4, 15 j anu ari 202 1), is nog in 
ontwikkel ing. Vooruitlopend op de beslu itvorming over deze be leidslijn is bij wijze van ui tzondering besloten om 
dit advies met uw Kamer te delen. 

Bureau BVA / OI F 

Korte Voorhout 7 
25 11 cw Oen Haag 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag 
www.rij ksoverheid.nl 

Inlichtingen 1~ 
~ ~ ~ @min fin.nl 
www.minfi n .nl 

Ons kenmerk 
2021-00 00097549 

Uw brief (kenmerk) 

Bijlagen 
1. Onderzoeksopdrach t 
2, Advies Landsadvocaa t 
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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 
Kinderopvangtoeslag (POK) en Adviescommissie Uitvoering Toeslagen. Ook is 
PwC gestart met het houden van interviews. Ik zal uw Kamer in de zevende 
Voortgangsrapportage nader informeren over de voortgang en over een nieuwe 
planning voor dit onderzoek. 

Alexandra C. Va Huffelen 

Bureau BVA / OIF 

Ons kenmerk 
202 l ·0000097549 
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Inhoud 

1. Opdracht 
2. Werkzaamheden 
3. (Mogelijke) knelpunten 

4. Planning en coördinatie 

Plan va n Aanpak- Onderzoek OZ21007 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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). 
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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 juni 1 
Weeknummer 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Start van het onderzoek e 8 maart 

Identificeren en verzamelen van 
beschikbare en mogelijk 
relevante informatie 

Review en analyse van 
verzamelde informatie/ 
voorbereiden interviews 

Interviews 

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 

· 1-15 april 

' 
15-30 april 

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 
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Dank uw wel. 
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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 aanwezig was, en wat er 
besproken is." 

"Maak een reconstructie van de Juni-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 kader van dit onderzoek. Het doel van het interview is het vergaren 
van de bij u bekende informatie ten aanzien van bovenstaande onderzoeksvragen. 

Wij zijn 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 lijk heeft (gehad) willen wij niet 

onderschatten , wij waarderen uw medewerking 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 Ministerie 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 tussentijdse 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 opdrachtgever 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 Gegevensbescherming). 

Interview instruct ies 

Wij vragen 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 verkregen (' van horen zeggen') of anderszins beperkingen met zich meedraagt. 

Wij wijzen u op de mogelijkhe 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 omdat zij mogelijk relevant zijn voor de 
beantwoording 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 overdragen(kopiëren) van digitale informatie zu llen tijdens het interview 

met u worden afgestemd. Mocht u twij fels 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~--~ 

D 1 1 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'. 

Verslaglegging 

Van het interview wordt een interviewverslag opgemaakt door de verslaglegger en de onderzoekers . Dit zal 
geen woordelijk verslag zal zijn 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 hiervoor nadere instructies na afloop van het interview. Even tuele opmerkingen en/of aanvu ll ingen 
worden aan het verslag toegevoegd in de vorm van 'commentaren van geïnterviewde' . Vervolgens wordt u 

gevraagd 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 geïnformeerd , het interview protocol heeft gelezen en dat wij eventuele vragen 

uwerzijds voldoende hebben beantwoord. Indien gewenst kan inzage ook fysiek plaatsvinden op een nader te 
bepalen locatie. Wanneer dit uw voorkeur heeft vragen wij u dit aan ons kenbaar te maken. 

Ter waarborg ing van de vertrouwelijkheid 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 draden 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 onderzoeksdossier. Op grond van wettelijke bepalingen en/of andere voorschriften 
kan PwC verplicht worden om derden toegang te verschaffen tot haar dossiers . 

Vertrouwelijkheid en geheimhouding 

PwC gaat vertrouwelijk om met de versterke informatie binnen de kaders zoals geschetst in dit 
interviewprotocol. In het belang van het onderzoek verzoeken wij u vertrouwelijk om te gaan met de informatie 

zoals gedeeld in het interview en deze informatie 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 

Mogelijk 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 mogel ijk, dan wel onwaarschijnlijk zij n. Bijvoorbeeld op 30 februari 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. 
zowel in klachtprocedures als in bezwaar en beroep. GOB-Dadim heeft als gemachtigde 1 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 zal 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 verklaard. 

Bij uitspraak van 20 november 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 kinderopvangtoeslag ove r de maanden januari tot en met augustus 2014 bepaald 
op een bedrag van€ 7.112,00 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 ingdienst/TQeslagen heeft de vragen bij brief van 28 oktober 2016 
beantwoord en [wederpartij] heeft daarop 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 betracht en in strijd met de voor opschorting geridende regels heeft 
gehandeld, kan een uitzondering worden gemaakt 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 opzett ing 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 Afdeling 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 onvolkomenheden 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 bl ijven 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 1 veel 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. ! 1 heeft 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 betrekt 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 : 

Ten aanzien van de klacht ingesteld door GOB Dad im, gemachtigde! 1 heeft DGBel 
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 achterliggende 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 
vraagouders? 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 zeker 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 met~~--en~~--
(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, 
1006 GC Amsterdam 
T: 088 792 oo 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl 

'Pv,C' is ~et mark waaronder Pricewaterho1.1seCoopers Accoun tants N.V. (KvK 34180285), Pricewat-arhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 341802841, 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 341 80287), Price1NaterhauseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 5141 4406), Pricewa terhouseCoopers Pensions, 
Actuaria l & lnsura.nce Services B.V. (KvK 54226368), Pricewater~ouseCoopers B.V. (KvK 34 180289) en ö.'lndere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn alQ€mene voorwaarden van toepassing, waarin onde r meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen . Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie CJ.1er deze vennootschappen, 1,.vaarander deze algemene 
(inkoop)vaar,,vaa rden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 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 via 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 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 

P,·icewaterhouseCoopers Advis01'Y N.V., Thomas R. Maltlmsstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 9616, 
1006 GC Amsterdam 
T: 088 792 oo 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl 

'Pv,C' is ~et mark waaronder Pricewaterh o1.1seCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), Pricewat-arhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 341802841, 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 341 80287), Price1NaterhauseCoopers Compliance Serv ices B.V. (KvK 5141 4406), Pricewa terhouseCoopers Pensions, 
Actuaria l & lnsura.nce Services B.V. (KvK 54226368). Pricewater~ouooCoopers B.V. (KvK 34 180289) en ö.'lnOOre vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze d iensten zijn a lQ€mene voorwaarden van toepassing, waarin onde r meer aanspra kelijkhe idsvoorwaarden z ijn opgenomen . Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie CJ,,Jer deze ve nnootschappen, 1,,vaarander deze algemene 
(inkoop)vaar,,vaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer 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, 

24 M aart 2 021 
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Memo 
Aan: 

Van: 

Datum: 

Ministerie van Financiën,~~--~ 

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

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. 

1. Gegevens(bronnen) 
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 situatie 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 PST
bestanden) 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 bestaat 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. Proces en randvoorwaarden 
2.1. 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 aangeleverde informatie , 
geidentificeerd . 

• Deze stap vindt plaats samen met u, uw IT-experts en onze forensische IT-experts. 
• Indien gegevensbronnen worden 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 versleuteld. 
• De veil iggestelde 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 afgesloten 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 van 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. 

• Verdere verwerking van deze dataset is beschreven 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 onderzoekssysteem gelade n. 
• Alleen 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 oordeel 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. 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. 

2. 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, hands
on 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) gegevenskluis 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 IT
expe1is 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. 
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