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Geachte voorzitter, 

Op 1 februari jl. was er een uitzending van het televisieprogramma Zembla waarin 
de Belastingdienst en in het bijzonder de afdeling Data & Analytics (D&A) centraal 
stond. Zembla meldde dat de informatiebeveiliging niet op orde zou zijn. In de 
uitzending kwam bovendien aan de orde dat sprake zou zijn van niet integer 
handelen bij een aanbesteding, van het uiten van onwaarheden over verwachte 
opbrengsten van de aanpak van D&A en van een onbehoorlijke managementstijl. 

Tijdens het debat van 2 februari jl. heeft uw Kamer diverse vragen gesteld die zijn 
opgenomen in de op vrijdag 3 februari aan mij toegestuurde schriftelijke vragen. 
Alvorens in te gaan op de gestelde vragen wil ik benadrukken dat de in de 
uitzending gedane aantijgingen ernstig zijn. Hoewel op dit moment niet vaststaat 
dat regels zouden zijn overtreden, moeten signalen als deze uiterst serieus worden 
genomen. De signalen worden dan ook onderzocht door de Autoriteit 
Persoonsgegevens. In afwachting van de uitkomsten daarvan neem ik extra 
maatregelen om te zorgen dat risico’s maximaal worden uitgesloten.  
Ook moet de Belastingdienst in zijn aanbestedingen elke schijn van 
belangenverstrengeling vermijden. Signalen over niet integer gedrag worden dan 
ook serieus genomen en onderzocht.  

Het in mijn ogen opnieuw meest pijnlijke punt is dat medewerkers zich blijkbaar 
geroepen hebben gevoeld hun zorgen anoniem te melden buiten de Belastingdienst 
in plaats van daarbinnen. Dit is onaanvaardbaar voor een organisatie die voor zijn 
verbeteringen vooral afhankelijk is van de eigen medewerkers. De medewerkers 
die hun zorgen hebben geuit via Zembla, roep ik dan ook op hun informatie – zo 
nodig anoniem – te verstrekken aan het onafhankelijke meldpunt dat op korte 
termijn zal worden ingericht. Zoals ik heb aangegeven in de brief bij de 
continuïteitsrapportage d.d. 27 januari jongstleden, zal contact worden opgenomen 
met het Huis voor Klokkenluiders over de meest geschikte vorm voor dit meldpunt. 
Op die wijze kunnen de door medewerkers afgegeven signalen meer gericht 
worden onderzocht. 
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Een methodiek om de verwachte potentiële correctieopbrengsten van de 
Investeringsagenda te ramen is, zoals ik ook in mijn brief van 11 oktober 2016 
heb aangegeven,1 in ontwikkeling. Ik zal de president van de Algemene 
Rekenkamer (ARK) verzoeken deze te toetsen.  

In deze brief ga ik in op de vier onderwerpen die in de uitzending van Zembla aan 
de orde waren. In een bijlage bij deze brief zijn de antwoorden op de gestelde 
vragen opgenomen.  

1. Informatiebeveiliging 

De informatiebeveiliging bij de Belastingdienst in het algemeen en bij D&A in het 
bijzonder moet op orde zijn. De ICT-infrastructuur van de Belastingdienst, inclusief 
D&A, voldoet aan het reguliere informatiebeveiligingsbeleid op grond van het 
Handboek Beveiliging Belastingdienst (HBB). Gelet op de aard van het document 
volsta ik hier met het noemen op hoofdlijnen van enkele eisen uit het HBB die ook 
voor de context van D&A relevant zijn. Ik stuur het HBB ter vertrouwelijke inzage 
mee met deze brief. 

ICT- beveiliging 

x Toegangsbeveiliging voor systemen door middel van gebruikersnaam en 
wachtwoord.  

x Autorisatie voor toegang tot gegevens op basis van rol, regelmatige 
actualisering. 

x Logging en monitoring van systemen op gebruik, zoals op toegang 
verkrijgen, bewerkingen, gebruik van speciale bevoegdheden, 
aangebrachte wijzigingen. 

x Transport van gegevens via beveiligde dragers (bv. via encyptie).  
 
Fysieke beveiliging 

x Scheiding tussen openbare ruimtes (balies ed.) en kantoorruimtes, 
conform de rijksbrede normenkaders. Logging van toegang tot gebouwen.  

x Extra fysieke beveiliging van datacenters. 
x Clear desk en clear screen beleid, automatische vergrendeling van 

computers en laptops bij niet-gebruik.  
 
Hieruit volgt dat medewerkers (intern of extern) bij de Belastingdienst geen 
onbelemmerde toegang hebben tot alle gegevens, maar dat de toegang en de 
wijze van gebruik van die gegevens beperkt is tot wat voor de uitoefening van hun 
functie noodzakelijk is. Voor medewerkers van D&A geldt op grond van de eisen 
dat zij belastinggegevens van belastingplichtigen alleen kunnen zien en hier 
analyses op kunnen doen, maar dat zij deze niet kunnen wijzigen. 

Voor de toepassing van het algemene beveiligingsbeleid van de Belastingdienst bij 
D&A is vanaf het moment van oprichting van D&A, in februari 2016, systematisch 
aandacht. De periode daarvoor, toen de activiteiten nog plaatsvonden in het 
programma Broedkamer en de opstart daarvan, laat ik nader onderzoeken. Om 

                                                
1 Kamerstukken II 2015/16, 31 066, nr. 304. 
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ook overigens iedere twijfel uit te sluiten, laat ik ook een breed onderzoek 
uitvoeren naar de toepassing van het beveiligingsbeleid bij de Belastingdienst.  

In de uitzending van Zembla is gerefereerd aan een rapport van de Auditdienst 
Rijk over onder meer de (informatie)beveiliging bij D&A. Hieronder schets ik de 
context van dit rapport en de bevindingen daarin. Bij de oprichting van D&A begin 
2016 heeft de Belastingdienst aan de ADR gevraagd om mee te kijken met en te 
adviseren over aanvullende beheersmaatregelen voor de gehele bedrijfsvoering 
van het op te richten D&A, inclusief (informatie)beveiliging. Daarbij heeft D&A 
onder andere aangegeven welke gedachten men had over extra 
beveiligingsmaatregelen, bovenop wat ingevolge het HBB al voor de 
Belastingdienst geldt, en de ADR gevraagd daarop te reageren.   
De ADR heeft daarover op 10 maart 2016 een interimrapport uitgebracht. Dit is 
het rapport waaraan in de uitzending van Zembla wordt gerefereerd. Dit rapport is 
toegezonden aan Uw Kamer als bijlage bij mijn brief van op 28 oktober 2016.2 De 
ADR-constateerde met betrekking tot de aanvullende beveiligingsvoornemens van 
D&A:  

“3.7 Beveiliging 

Vanwege de hoge mate van gevoeligheid van de data waarmee binnen D&A wordt 
gewerkt, heeft D&A aandacht voor de vertrouwelijkheid van de data. Om het 
gewenste beveiligingsniveau te bereiken, wordt bijvoorbeeld spaarzaam omgegaan 
met het verlenen van een USB-ontheffing aan medewerkers. Een privacy officer is 
recent aangesteld, zijn werkzaamheden zijn nog niet uitgekristalliseerd. 

In opdracht van de RvB gaat D&A samen met B/CA een visie op omgang met data 
opstellen. Een data management framework zal op basis van deze visie worden 
vervaardigd. Dit framework wordt naar verwachting eind Q1 2016 opgeleverd. 
Voor beperking van fysieke toegang (zie 3.6 Huisvesting) en nadere inperking van 
de logische toegangsbeveiliging om data voor medewerkers af te schermen, zijn 
gedachten aanwezig zoals toegangspasjes om op de afdeling te komen, logging en 
monitoring. Deze maatregelen zijn nog niet geëffectueerd.”  

Alleen de laatste alinea werd geciteerd in het programma Zembla. Anders dan 
door Zembla op basis hiervan wordt gesuggereerd, betekent dit niet dat er geen 
logging en monitoring plaatsvond bij D&A. Er werd en wordt minimaal gelogd 
wie wanneer iets doet, wat iemand doet en welke directories, bestanden en 
databasetabellen worden gebruikt. De bevinding van de ADR betrof de 
aanscherping van deze logging en monitoring.  
Desalniettemin heb ik opdracht gegeven om de beschikbare loggegevens (zowel 
uit de periode van de Broedkamer als van D&A) te onderzoeken, zodat kan worden 
vastgesteld of getracht is daadwerkelijk gegevens van belastingplichtigen buiten 
de Belastingdienst te brengen. Tevens heb ik opdracht gegeven het 
gegevensgebruik van de Broedkamer en zijn voorgangers nader te onderzoeken. 

Logischerwijs waren de ideeën over aanvullende beveiligingsmaatregelen nog niet 
geëffectueerd, omdat D&A zich in de fase van oprichting bevond. Snel na de 
oprichting is gestart met het formuleren en realiseren van de aanvullende 

                                                
2 Kamerstukken II 2016/17, 31 066, nr. 315, bijlagen. 
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beschermende maatregelen, naast de standaardmaatregelen van het HBB. Deze 
maatregelen zijn opgenomen in een bijlage bij deze brief. 

Ik zal de minister van BZK vragen om in de bijlage genoemde aanwijzing als 
bijzonder werkgebied van de afdeling D&A zo snel mogelijk te effectueren. 
Daarnaast zullen bij D&A extra bijeenkomsten worden georganiseerd om het 
belang van zorgvuldige omgang met gegevens en de daarvoor geldende regels 
nogmaals onder de aandacht te brengen bij de medewerkers en zal de 
privacyfunctionaris voor dit aspect worden ingezet bij het selecteren en inwerken 
van nieuwe medewerkers (zowel intern als extern). 

In de uitzending van Zembla werd gesteld dat (de top van) de Belastingdienst in 
maart 2015 gewaarschuwd zou zijn voor een beveiligingslek. Deze bewering is 
gebaseerd op een document van Liquid Hub van 26 maart 2015. Dit is een 
presentatie waarin enkele observaties worden gedaan over de positie van een 
organisatieonderdeel voor activiteiten op het gebied van data-analytics (toen nog 
onder de titel BIA) en waarin aanbevelingen zijn opgenomen voor de inrichting 
voor zo’n organisatieonderdeel. Op beveiliging gaat het document niet in, noch 
bevat dit waarschuwingen over informatiebeveiligingsrisico’s. Het document is als 
bijlage bij deze brief gevoegd.     

Het huidige niveau van informatiebeveiliging van de afdeling D&A werkt conform 
het algemene getoetste beveiligingsniveau van de Belastingdienst en kent enkele 
aanvullende maatregelen. Ik zie daarom op dit moment geen reden tot ingrijpen, 
maar zoals aangegeven tref ik een aantal nadere maatregelen om de veiligheid 
nog verder te versterken. De Autoriteit Persoonsgegevens is een onderzoek naar 
de beveiligingsmaatregelen bij D&A gestart dat op korte termijn ook daadwerkelijk 
plaatsvindt. Vooralsnog is 13 februari aanstaande afgesproken voor een (eerste) 
bezoek aan D&A. Indien uit dit onderzoek kwetsbaarheden aan het licht komen, 
zal ik daarop uiteraard direct passende maatregelen nemen. 

2. Aanbesteding van de ondersteuning van het programma 
Broedkamer 

Naar aanleiding van de signalen over mogelijke onregelmatigheden bij de 
aanbesteding van de ondersteuning van het programma Broedkamer, heb ik een 
extern forensisch onderzoek in gang gezet naar deze aanbestedingsprocedure. Bij 
het uitzetten van de opdracht wordt er op gelet dat de uitvoerende partij 
onafhankelijk is ten opzichte van alle deelnemers aan de aanbesteding en niet 
eerder op enigerlei wijze betrokken is geweest.  

In het onderzoek zal onder meer aandacht worden besteed aan de rechtmatigheid 
en ordelijkheid van de aanbestedingsprocedure zelf, aan mogelijke voorkennis 
over de opdracht bij de leverancier waaraan de opdracht is gegund en mogelijke 
banden tussen medewerkers van de Belastingdienst en van de gekozen 
leverancier. Het onderzoek wordt verricht in opdracht van de directeur-generaal 
Belastingdienst en ondersteund door een begeleidingscommissie. Mocht uit dit 
onderzoek blijken dat sprake is van een vermoeden van een strafbaar feit, dan zal 
daarvan aangifte worden gedaan. De onderzoeker wordt verzocht zijn rapport half 
mei op te leveren.  

Daarnaast zal ik bekijken of, en zo ja hoe de checks en balances in het 
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inkoopproces bij de Belastingdienst verder versterkt kunnen worden. Lopende 
aanbestedingen worden nauwlettend gevolgd.   

3. Onderbouwing potentiële baten  

In het Algemeen overleg (AO) met uw Kamer op 1 juni 2016 heb ik potentiële 
baten van de aanpak van de afdeling D&A genoemd van tussen de €150 en €250 
mln. Het ging daarbij om niet-gevalideerde inschattingen op basis van 
geëxtrapoleerde testresultaten van in de Broedkamer ontwikkelde ideeën om de 
effectiviteit van de handhaving te verbeteren. Deze schattingen kenden dus een 
ruime onzekerheidsmarge. 
Of de potentiële correctieopbrengsten van deze projecten indicatief kunnen zijn 
voor de baten van de aanpak van de afdeling D&A is onder andere afhankelijk van 
de wijze van implementatie en toepassing in de praktijk. In het AO van 1 juni heb 
ik aangegeven dat ik door het ontbreken van een heldere projectplanning ook nog 
geen goed overkoepelend beeld heb. Dat geldt dus ook voor het ex ante potentieel 
aan correctieopbrengsten. De bandbreedte van de eerdergenoemde bedragen 
laten zien dat het om eerste schattingen gaat. Zie ook mijn eedergenoemde brief 
van 11 oktober 2016, waarin is aangegeven dat op dat moment een ex ante 
potentieel aan correctieopbrengst werd verwacht van tussen de €130 miljoen en 
€250 miljoen. De potentiële correctieopbrengsten voor enkele van de D&A-
projecten zijn daarin neerwaarts bijgesteld.  

Er wordt momenteel gewerkt aan een methodiek voor het meten van de potentiële 
ex ante baten van de projecten die worden ingezet om de veranderdoelen van de 
Investeringsagenda te realiseren. Het ex post meten van de bijdrage van de IA-
projecten aan de reductie van het nalevingstekort is vrijwel onmogelijk, omdat het 
resultaat immers ook afhangt van veranderingen in het gedrag van de 
belastingbetalers en uiteraard gerelateerd is aan de economische ontwikkelingen. 
De verwachting is dat in de loop van 2017 een methode beschikbaar zal zijn. Ik 
zal de president van de ARK vragen om een validatie uit te voeren op de 
ontwikkelde methodiek.  

4. Managementstijl 

De Belastingdienst moet een open en veilige werkcultuur bieden voor zijn 
medewerkers. Leidinggevenden dienen actief bij te dragen aan het ontstaan en 
behouden van deze gewenste werkcultuur. Het feit dat betrokkenen verklaringen 
onder ede afleggen over gevoelde misstanden, wijst erop dat medewerkers 
onvoldoende hun weg vinden in de lijn, naar meldpunten, integriteitscoördinatoren 
en vertrouwenspersonen en daarop onvoldoende kunnen vertrouwen. Dit is in lijn 
met de bevindingen van de Commissie onderzoek Belastingdienst (Cob) op dit 
punt, die constateert dat de afstand tussen de werkvloer en de top te groot is 
geworden. Het is een opgave voor het management in de gehele Belastingdienst 
om de verbinding met de organisatie te herstellen. Een eerste stap is het voeren 
van het gesprek met de medezeggenschap, om verder zicht te krijgen op wat er 
speelt. Op basis daarvan zullen ook gesprekken worden gearrangeerd tussen het 
middle management en medewerkers.  

De Belastingdienst was al voornemens in 2017 een medewerkersonderzoek uit te 
voeren. In het medewerkersonderzoek zullen gerichte vragen worden opgenomen 
over de werkcultuur in het algemeen en de leidinggevenden in het bijzonder. Zoals 
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gebruikelijk zullen de vragen voorafgaand aan de enquête worden afgestemd met 
de medezeggenschap. De resultaten en eventuele verbeteracties die daarmee 
samenhangen zullen eveneens met de medezeggenschap worden besproken. 

Verder zal, zoals is aangegeven in de kabinetsreactie op het rapport van de CoB, 
een ambtelijke topstructuur worden ontworpen die zowel dicht bij de dagelijkse 
praktijk als bij het ministerie staat. Ook is daarin aangegeven dat het 
personeelsbeleid, waaronder het beter laten functioneren van 
vertrouwenspersonen en klokkenluiderregelingen, krachtig ter hand wordt 
genomen de komende tijd. 

 

Concluderend 

De uitzending van Zembla bevat ernstige aantijgingen. Die dienen serieus 
onderzocht te worden. Bij D&A zijn geen acute beveiligingsproblemen, gegeven de 
analyse van de huidige ICT-beveiliging. Dat laat onverlet dat nader onderzoek 
naar de periode voor de start van D&A gewenst is.  

Zodra het onderzoek van de AP, het eigen onderzoek naar de 
informatiebeveiliging, het forensisch onderzoek naar de aanbesteding en de 
validatie van het resultaat van onderzoek naar een meetmethodiek door de ARK 
gereed zijn, zal ik u hierover informeren. Met de genomen en te nemen 
maatregelen komt er een extra slot op de deur wat betreft de gegevensbeveiliging 
en aanbestedingen. Tot slot roep ik de medewerkers op die zich bij Zembla 
hebben gemeld, om – zodra dat is opgericht – hun informatie, al dan niet 
anoniem, te delen met het onafhankelijke meldpunt. 

 
Hoogachtend, 
 
de staatssecretaris van Financiën,  
 
 
 

 

Eric Wiebes 

  



 

 

Directoraat-Generaal 
Belastingdienst 

Ons kenmerk 
2017-0000023808  

 Pagina 7 van 8 

Bijlage 

Aanvullende beveiligingsmaatregelen D&A 

Deze bijlage beschrijft een aantal beveiligingsmaatregelen bij D&A aanvullend op 
het HBB, die mede genomen zijn naar aanleiding van het advies van de ADR. Al 
getroffen maatregelen zijn:  

x Data blijven op één plaats: datasets worden vanuit de bronsystemen 
ingelezen in een speciale ICT-voorziening voor D&A die zich bevindt in het 
centrale, hoog beveiligde datacenter van de Belastingdienst in Apeldoorn.  

x Door D&A worden geen data uitgeleverd aan andere partijen binnen of 
buiten de Belastingdienst. Ook aan gebruikers van D&A-producten wordt 
enkel inkijk geboden. 

x Projecten vooraf en in elke volgende fase beoordeeld op gebruik van 
privacygevoelige gegevens door middel van een Privacy Impact 
Assessment (PIA).  

x Dataclassificatie en compartimentering: data en code wordt ingedeeld in 
een gevoeligheidsklasse (laag, midden, hoog) en daarop wordt de 
beveiliging aangepast. Datasets met classificatie ‘middel’, worden extra 
beveiligd door middel van een extra wachtwoord. Datasets met 
classificatie ‘hoog’, worden extra beveiligd door deze alleen via een 
speciale applicatie benaderbaar te maken. Bepaalde persoonsgegevens, 
zoals nationaliteit en adresgegevens, worden niet in modellen gebruikt 
vanwege het risico ongeoorloofde discriminatie. 

x Vanaf begin 2016 zijn USB-ontheffingen ingetrokken en worden geen 
nieuwe ontheffingen meer verleend aan medewerkers van D&A.  

x Een verplicht te volgen bewustwordingsprogramma voor alle interne en 
externe medewerkers van D&A, gericht op het verantwoord omgaan met 
data bij het analyseren van grote datasets. 

Lopende initiatieven om de beveiliging nog verder te versterken zijn:  
x Ter verdere verhoging van de fysieke toegangsbeveiliging wordt een 

aanwijzing van de afdeling D&A als ‘bijzonder werkgebied’ ingediend bij de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vanwege 
zijn verantwoordelijkheid voor de rijkshuisvesting. Dit houdt in dat 
aanvullende toegangsbeveiliging wordt ingericht, zodat alleen 
medewerkers van D&A (en dus niet overige Belastingdienstmedewerkers) 
de afdeling kunnen betreden. Hiervoor maakt de Belastingdienst op dit 
moment een risico-inventarisatie. Op grond daarvan wordt de aanvraag 
door BZK beoordeeld.  

x Er wordt een werkwijze geïmplementeerd waarbij identificerende 
persoonsgegevens worden vervangen door pseudoniemen. Analisten van 
D&A kunnen persoonsgegevens dan niet meer direct herleiden naar een 
(rechts)persoon. 

x Eind januari is D&A met inzet van experts uit het Security Operations 
Center (SOC) van de Belastingdienst, gestart met het ontwikkelen van 
modellen voor extra monitoring. Dat wil zeggen dat modellen worden 
ontwikkeld voor een geavanceerdere analyse van de loggegevens over het 
gebruik van applicaties en gegevenssets.  
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x Dataminimalisatie door verdergaande compartimentering: D&A migreert 
naar een nieuwe ICT-werkomgeving waarin de medewerkers alleen 
toegang tot de datasets die zij direct nodig hebben voor hun werk.  

  

 


