
Uw persoonsgegevens 
stonden in de FSV
Hoe nu verder?

De Belastingdienst heeft van 2012 tot en met 27 februari 2020 de Fraude 
Signalering Voorziening (FSV) gebruikt. Daarna is de FSV uitgezet. Wij 
onderzoeken voor 270.000 mensen welke gevolgen hun FSV-registratie 
heeft gehad bij de  Belastingdienst. De eerste mensen worden hier nu over 
geïnformeerd. In deze folder leggen we uit wat u kunt verwachten. 

oktober 2022



Onderzoek naar de FSV en de gevolgen

Nadat de FSV is uitgezet, heeft PricewaterhouseCoopers een 
onafhankelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen 
van de FSV. Wij onderzoeken voor alle FSV-geregistreerden 
welke gevolgen het bij de Belastingdienst heeft gehad dat 
hun persoonsgegevens in de FSV stonden. Voor de meeste 
FSV-geregistreerden is ons onderzoek naar mogelijke 
gevolgen afgerond.
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Behandeling inzageverzoeken  
Wilt u weten welke persoonsgegevens van u in de FSV stonden? 
Dan kunt u digitaal of per brief een inzageverzoek doen. 
Wij behandelen deze inzageverzoeken zo snel mogelijk.

Meldingen over gevolgen
Mensen die denken dat de FSV gevolgen voor hen heeft gehad, 
kunnen dat aan ons melden.

Heeft u voor 1 januari 2022
een melding gedaan?

Als u contact met ons wilt over uw FSV-registratie, kunt u ons 
bellen of contact opnemen via het FSV Portaal.

Wij zijn een onderzoek 
gestart naar uw melding en 
nemen voor het eind van 
dit jaar contact met u op.

Heeft u tussen 1 januari 2022 
en 6 oktober 2022 een melding 
gedaan?

Wij nemen vanaf 
1 januari 2023 contact 
met u op.



Brieven over FSV-registratie  
en reden registratie

Wij hebben u met een brief geïnformeerd over uw FSV- 
registratie en de reden waarom uw persoonsgegevens in  
de FSV stonden. Voor 1 april 2023 hebben we alle FSV- 
geregistreerden hierover geïnformeerd. 

Wat kunt u nog van ons verwachten? 

U wordt geïnformeerd als het onderzoek naar de gevolgen van 
uw FSV-registratie is afgesloten. U hoeft daar niets voor te doen. 
 
Op het FSV portaal wordt u op de hoogte gehouden. U kunt daar 
inloggen met DigiD en altijd zien welke persoonlijke informatie 
voor u beschikbaar is.
 
 Nadat wij u geïnformeerd hebben over de gevolgen van uw 
FSV- registratie, sluiten we het onderzoek. Uw FSV-registratie is 
dan afgerond. 
 
 De FSV is uitgezet. Binnen de Belastingdienst en Toeslagen 
worden uw FSV-gegevens niet meer gebruikt. Wij zijn wettelijk 
verplicht deze gegevens wel te bewaren.
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270.000
FSV-

geregistreerden

219.000 mensen hebben een 
brief ontvangen (t/m september)

51.000 mensen ontvangen 
nog een brief (uiterlijk 1 april 2023)
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Besluit over een financiële 
tegemoetkoming 

Of u een tegemoetkoming krijgt, hangt af van de uitkomst van ons 
onderzoek naar de gevolgen van uw FSV-registratie.

De staatssecretaris heeft op 24 juni 2022 een brief met ideeën voor 
een mogelijke tegemoetkoming naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Op 13 september vond hierover een debat plaats in de Tweede Kamer. 
De regelingen voor de financiële tegemoetkoming worden nu verder 
uitgewerkt. Via het FSV Portaal houden we u op de hoogte. 

Geen gevolgen bij
de Belastingdienst

Geen financiële
tegemoetkoming

Voor de meeste mensen komt uit ons onderzoek:
•  de registratie in de FSV heeft geen gevolgen bij de Belastingdienst; 
•   de gegevens uit de FSV zijn niet gedeeld met andere organisaties; 
•   er staan geen bijzondere persoonsgegevens in de FSV.

Is dit bij u het geval? Dan krijgt u geen financiële tegemoetkoming.
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Komt uit ons onderzoek dat uw FSV-registratie gevolgen heeft gehad 
bij de Belastingdienst? Dan zijn er drie situaties waarin u mogelijk 
recht hebt op een tegemoetkoming.

1  Gevolgen door overtreding privacyregels
De manier waarop de FSV gebruikt werd voldeed niet aan de 
privacyregels van de AVG (Algemene verordening gegevens-
bescherming). Soms zijn er bijvoorbeeld gegevens met andere 
organisaties gedeeld terwijl dat niet mocht. Ook zijn er soms 
bijzondere persoonsgegevens opgeslagen in de FSV. Mensen die 
gevolgen hebben gehad van de overtreding van privacyregels, hebben 
mogelijk recht op een tegemoetkoming.

2  Fouten bij risicoselectie
Bij het verwerken van aangiften inkomstenbelasting controleren 
we sommige aangiften. Daarbij maken wij gebruik van risico- 
selectie. Soms was hierbij sprake van discriminatie, bijvoorbeeld 
op basis van afkomst of geloof. Wij noemen dit risicoselectie op 
basis van niet-fiscale gronden. Mensen die hier mee te maken hebben 
gehad, hebben mogelijk recht op een tegemoetkoming.

3   Onterechte afwijzing schuldsanering, kwijtschelding  
of betalingsregeling

Sommige FSV-geregistreerden zijn afgewezen voor schuld- 
sanering, kwijtschelding of een persoonlijke betalingsregeling. 
Mensen waarbij deze afwijzing te maken heeft met hun 
FSV-registratie, hebben mogelijk recht op een tegemoetkoming.

Het is nog niet bekend hoe de tegemoetkoming voor deze drie situaties er 
precies uit komt te zien. Via het FSV Portaal houden we u op de hoogte.

Wel gevolgen bij
de Belastingdienst

Mogelijk een financiële
tegemoetkoming
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Tijdlijn
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27 februari 2020
FSV uitgezet

30 maart 2021 - 1 april 2023
Brieven over registratie 
en reden registratie

april 2021
• Behandeling inzageverzoeken
•  Onderzoek naar meldingen 
 over gevolgen

januari 2022
Onderzoek naar gevolgen voor 
alle FSV-geregistreerden

juli 2022 
Start informeren van mensen die 
een melding hebben gedaan over 
gevolgen van de FSV

september 2022
Start informeren van alle 
FSV-geregistreerden over 
de gevolgen van hun 
FSV-registratie bij de 
Belastingdienst 



Meer informatie en contact

Alle informatie in deze folder staat ook op www.fsvportaal.nl. 
Op deze website vindt u ook:

•  Nieuws en artikelen met uitleg over de FSV en wat we doen voor 
FSV-geregistreerden.

•  Een persoonlijke omgeving waar u kunt inloggen met DigiD. Hier 
kunt u chatten met medewerkers van de Belastingdienst en 
persoonlijke informatie terugvinden (indien beschikbaar).

Op het FSV Portaal kunt u zich ook 
aanmelden voor e-mails over de FSV. 
U ontvangt dan een bericht als er 
nieuwe informatie op het FSV Portaal 
staat.

U kunt ons ook gratis bellen.

Vanuit Nederland
0800 - 23 58 356

Vanuit het buitenland  
+31 555 385 356

Openingstijden 
maandag tot en met vrijdag 
tussen 08.00 en 17.00 uur.
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