
De Fraude Signalering 
Voorziening (FSV)

7. Wat kunt u van ons verwachten?

Naar aanleiding van uw AVG inzageverzoek 
ontvangt u uw persoonsgegevens waarmee 
u in de FSV geregistreerd stond.
Wij onderzoeken uw melding en u ontvangt 
daarover bericht zodra dat onderzoek is 
afgerond. 

6. Wilt u weten welke persoonsgegevens 
van u in de FSV staan?

Als u wilt weten welke persoonsgegevens 
van u in de FSV staan, kunt u een inzage
verzoek AVG doen. Persoonsgegevens 
zijn gegevens die herleidbaar zijn tot 
een natuurlijke persoon zoals uw BSN, 
uw naam, uw adres etc. Meer informatie 
hierover vindt u in de privacyverklaring 
van de Belastingdienst. 

5. Vermoedt u dat u onterechte gevolgen 
heeft ondervonden van deze registratie?
	■ Bijvoorbeeld omdat u geen persoonlijke 

betalingsregeling kreeg? Dan kunt u, 
met uw DigiD, een melding doen met 
het online formulier op bd.nl/fsv

	■ Bijvoorbeeld omdat u geen minnelijke 
schuldsanering kreeg? Dan kunt u, 
met uw DigiD, een melding doen met 
het online formulier via bd.nl/meldpunt

4. Wat betekent deze registratie voor u?

Voor zover we nu weten hebben veel 
mensen niets gemerkt van deze registratie. 
Het systeem is in februari 2020 uitgezet. 
We onderzoeken of de registratie voor u 
mogelijk onterechte gevolgen heeft gehad 
en informeren u zodra wij weten wat 
de uitkomst hiervan is. 

3. Wat werd geregistreerd in FSV?

In de FSV registreerden we bijvoorbeeld 
dat een gemeente of UWV het inkomen 
van iemand opvroeg of dat een belasting
aangifte volgens het computersysteem niet 
klopte. Zo’n registratie noemden we 
een risico signaal. 

1. Wij informeren u omdat uw gegevens 
voorkwamen in de Fraude Signalering 
Voorziening (FSV).

U kwam voor in de FSV. Het gebruik 
van dit systeem voldeed niet aan 
de privacywet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG); gegevens 
werden hierin te lang bewaard en te 
veel medewerkers hadden toegang.

8. Waar kunt u terecht met vragen?

U kunt telefonisch contact opnemen met 
het Meldpunt FSV: 08002358356. Houd u 
uw brief dan bij de hand. Verder vindt u op 
belastingdienst.nl/fsv meer informatie. 

2. Wat was FSV?

De Belastingdienst en Toeslagen verwerken 
miljoenen belastingaangiften en aanvragen 
van toeslagen. Hiervoor gebruiken we 
computersystemen waarin de gegevens 
staan van iedereen die belasting betaalt of 
een toeslag krijgt. De FSV was één van deze 
systemen.
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