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Samenvatting

• De belastingdienst heeft van 4 november 2013 t/m 27 februari 2020 de rechten 
van 270.000 mensen op ongekende geschonden door plaatsing op een zwarte lijst 
genaamd Fraude Signalering Voorziening (FSV).

• Met 3,7 miljoen is dit de hoogste boete die tot nu toe door de AP is opgelegd.

• De reden van de hoogte van de boete is de ernst van de overtredingen, de 
gevolgen voor grote aantallen mensen en het feit dat de overtredingen zo lang 
voortduurden. Daarnaast woog de AP mee dat de Belastingdienst al vaker ernstige 
overtredingen beging. 

• Betrokkenen werden vaak onterecht als fraudeur bestempeld, dit met vreselijke 
gevolgen.

• Eenmaal in FSV konden sommige betrokkenen geen betalingsregeling treffen of 
kwamen ze niet in aanmerking voor schuldsanering. 

• De AP geeft aan dat de belastingdienst met FSV levens overhoop heeft gehaald
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BOETESPECIFICATIE
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* De basisboetebedragen uit het zijn verhoogd vanwege:

• De aard, ernst en duur van de inbreuk en de omstandigheden zoals afhankelijke en ongelijke positie van 
betrokkenen;

• De nalatige aard van de inbreuk

• De categorieën van persoonsgegevens vanwege de omvang en het gevoelige karakter van de onder andere 
bijzondere persoonsgegevens 

De overtredingen zijn door de AP apart beboet, maar vanwege de samenhang tussen diverse overtredingen is 
de boete voor de overtreding van het te lang bewaren van de signalen (opslagbeperking) verlaagd met € 
500.000,- na eerst een verhoging van € 225.000,- (resultaat - € 275.000,-).



Ontbreken wettelijke basis (grondslag)

• De verwerking in de FSV was niet rechtmatig wegens het ontbreken van een 
grondslag (art. 6 lid 1 AVG voorheen art. 8 Wbp);

• Er kon geen geslaagd beroep op de grondslag ‘wettelijke verplichting’ gedaan 
worden. Dit omdat een geen verplichting was om signalen van (mogelijke) fraude 
en informatieverzoeken als contra-informatie te verwerken;

• Ook kon de Belastingdienst geen beroep doen op de grondslag ‘noodzakelijke voor 
de vervulling van een taak van algemeen belang’ of van een ‘taak in het kader van 
de uitoefening van het openbaar gezag’;

• De belastingwetgeving geeft bevoegdheid om in concrete gevallen 
persoonsgegevens te verzamelen voor toezichtdoeleinden, maar niet voor een 
aparte, structurele, omvangrijke en segment-overstijgende verzameling van 
persoonsgegevens in FSV;

• De verwerkingen binnen FSV waren niet noodzakelijk voor de vervulling van de 
publieke taak van de Belastingdienst. Tevens waren ze niet proportioneel en 
subsidiair.
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Geen vooraf specifiek omschreven doel

• Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven 
doeleinden worden verzameld (art. 5 lid 1 aanhef sub b AVG voorheen art. 7 Wbp); 

• De conclusie van de AP is dat bij de verwerking van persoonsgegevens in FSV geen 
(duidelijke) vooraf geformuleerde doeleinden waren beschreven;

• In de loop van de tijd werd FSV niet meer gebruikt waarvoor het oorspronkelijk 
was bedoeld. De persoonsgegevens uit FSV werden nog wel voor een ander (niet 
in de rapportage van de AP beschreven) doel gebruikt ten behoeve van directie 
Toeslagen.

5



Onjuiste en niet geactualiseerde gegevens

• Persoonsgegevens moeten worden verwerkt in overeenstemming met het beginsel 
van juistheid (art. 5 lid 1 aanhef sub d AVG voorheen art. 11 Wbp).

• In FSV stonden onjuiste en niet-geactualiseerde persoonsgegevens volgens 
onderzoek van de AP.

• De Belastingdienst heeft niet de juiste maatregelen genomen om deze 
persoonsgegevens te rectificeren of te wissen.

Gevolg was dat betrokkenen zonder gedegen onderzoek werden gelabeld als 
‘fraudeur’. Informatie was daarnaast niet altijd actueel en dit werd niet goed 
bijgehouden in FSV. Betrokken bleven daarom onterecht als vermeend 
fraudeur in FSV staan.
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Veel te lang bewaren van signalen

• Het Persoonsgegevens dienen te worden verwerkt in overeenstemming met het 
beginsel van opslagbeperking (art. 5 lid 1 aanhef sub e AVG voorheen art. 10 lid 1 
Wbp);

• Dit betekent dat de persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan 
noodzakelijk;

• De persoonsgegevens in FSV werden langer bewaard dan de bewaartermijn die 
van toepassing was op FSV;
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Onvoldoende beveiliging

Er was geen passend beveiligingsniveau voor de persoonsgegevens in FSV omdat de 
Belastingdienst onvoldoende passende technische en organisatorische maatregelen 
had getroffen ten aanzien van:

• Toegangsbeveiliging;

• Logging;

• Controle op de logging.

Gevolg was dat te veel medewerkers toegang hadden tot de informatie, 
signalen uit FSV gemakkelijk konden worden geëxporteerd naar Excel en de 
medewerkers niet werden gelogd tijdens verwerkingen van persoonsgegevens
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Advies FG op risico’s 1 jaar te laat gevraagd

- In de periode van 6 november tot en met 21 januari 2019 is door de 
Belastingdienst een gegevenseffectbeoordeling (GEB) uitgevoerd.  

- Pas na ruim een jaar heeft de Belastingdienst de FG van het ministerie van 
Financiën gevraagd om te adviseren over de GEB.

- De FG is daarmee niet tijdens de uitvoering van de GEB om advies gevraagd.

- Hiermee heeft de FG de wettelijke taken en de adviserende rol over de naleving 
van de AVG niet goed uit kunnen voeren.

- Bij een tijdige raadpleging had de FG de Belastingdienst eerder kunnen 
waarschuwen op de risico’s in verband met de onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens in FSV.
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