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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2343
Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over
bescherming van fiscale informatie van burgers (ingezonden 1 maart 2011).
Antwoord van staatssecretaris Weekers (Financiën) (ontvangen 27 april 2011).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de bericht dat de Belastingdienst/Toeslagen
volgens het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onvoldoende
controleert of de wettelijke regels en procedures ter bescherming van fiscale
informatie van burgers worden nageleefd bij het opvragen van belastinggegevens door hulp- en informatiepunten?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2, 3 en 4
Is het waar dat de Belastingdienst bij het opvragen van fiscale gegevens niet
controleert of mensen daadwerkelijk toestemming hebben gegeven voor het
opvragen van hun fiscale gegevens door een hulp- of informatiepunt en niet
wordt vastgelegd door wie deze informatie wordt opgevraagd? Zo ja, wat is
de reden voor deze gemakzuchtige gang van zaken?
Deelt u de mening dat het belangrijk is dat mensen erop kunnen vertrouwen
dat vertrouwelijk met hun fiscale gegevens wordt omgesprongen? Is het waar
dat u de conclusies van het CBP niet heeft weersproken en maatregelen gaat
nemen om de onrechtmatigheden te beëindigen? Zo ja, welke maatregelen
gaat u nemen?
Deelt u de mening dat, mede in het licht van het antwoord op de vragen van
het lid Omtzigt2 over fraude met voorlopige teruggaven, dat ook identiteitsfraude een rol kan spelen bij de in desbetreffend antwoord geconstateerde
grote fraudes met Voorlopige Teruggaven, fiscale gegevens uiterst vertrouwelijk moeten worden behandeld?
Antwoord 2, 3 en 4
De Belastingdienst hecht groot belang aan de vertrouwelijkheid van gegevens
van burgers, met het oog op de bescherming van de privacy en zeker ook om
te voorkomen dat misbruik van gegevens wordt gemaakt. In de overeenkom1
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sten die met hulp- en informatiepunten (HIP) worden afgesloten wordt
hieraan nadrukkelijk aandacht besteed. Met het ondertekenen van die
overeenkomsten verplichten deze HIPs onder meer om zorgvuldig met alle
gegevens om te gaan. Daarnaast is in deze overeenkomsten ook de verplichting opgenomen om te controleren of de burger is wie hij zegt dat hij is
voordat wordt overgegaan tot het opvragen van informatie en uiteraard ook
of er sprake is van toestemming. Over de afgelopen 5 jaren is één klacht
bekend van een toeslaggerechtigde over een individuele HIP. De Belastingdienst heeft indertijd direct actie ondernomen.
De bevindingen van het CBP zien op een controle door de Belastingdienst op
de naleving van de overeenkomsten door de HIP. Ook aan deze controle op
de naleving hecht de Belastingdienst. Waar het beleid omtrent de HIP de
afgelopen jaren vooral gericht is geweest op dienstverlening is de focus het
afgelopen jaar verschoven naar kwaliteitsbewaking en controle. De maatregelen die zijn aangekondigd naar aanleiding van de CBP bevindingen sluiten
aan op deze verschuiving. Als eerste maatregel zullen (op basis van
steekproeven) toeslaggerechtigden worden gebeld voor wie informatie is
opgevraagd. Hiermee wordt gecontroleerd of toeslaggerechtigden hiertoe
toestemming hebben gegeven.
Voorts is de registratie van contactpersonen bij de HIP geactualiseerd. Tot slot
is een deel van de zogenaamde bewerkersovereenkomsten met de HIP
aangepast aan de huidige ondersteuning van de HIP. Deze aanpassing wordt
in de loop van 2011 afgerond. Met de voltooiing van deze actie zullen alle
bevindingen van het CBP door middel van een maatregel zijn opgelost.
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