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Cazis voert fiscale screeningen uit voor klanten in de 
schuldhulpverlening of als onderdeel van armoede-
bestrijding. Cazis komt daarbij op vier manieren in 
aanraking met de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (avg). 

Hieronder volgen de door ons genomen maatregelen:
1  Afspraak maken | Afspraken voor fiscale screening 

door Cazis worden uitsluitend gemaakt door een 
medewerker van de opdrachtgever of door een 
consulent van Cazis in afstemming met (een mede-
werker van) de opdrachtgever. Daarvoor zijn de 
voornaam of initialen, achternaam, het e-mailadres 
en telefoonnummer van de klant nodig. Andere 
persoonsgegevens van de klant - zoals bsn - heeft 
Cazis voor haar werkzaamheden niet nodig en mogen 
niet gevraagd worden. Het wie, wat en waarom van 
de afspraak moet door de medewerker van de 
opdrachtgever aan de klant worden uitgelegd, 
bijvoorbeeld: ‘Ik maak voor u een afspraak met een 
consulent van Cazis die u gaat helpen uw belasting-
aangiftes over de afgelopen vijf jaren in orde te 
maken en eventuele toeslagen correct te maken. 
Cazis zal mij het resultaat daarvan melden’. Of in 
geval van een afspraak in het kader van armoedebe-
strijding: ‘Ik maak voor u een afspraak met een 
consulent van Cazis die u gaat helpen uw belasting-
aangiftes over de afgelopen vijf jaren in orde te 
maken en eventuele toeslagen correct te maken’.

 De persoonsgegevens worden ten behoeve van de 
afspraak opgenomen in een agendasysteem van 
Sokati dat aan gebruikers geen namen van andere 
klanten toont. Bovendien is voor (medewerkers van) 
de opdrachtgever een inlognaam en wachtwoord 
nodig om een afspraak te kunnen maken. Alleen de 
consulent van Cazis en het secretariaat van Cazis 
kunnen de nog openstaande afspraken inzien, de 
eerste voor de voorbereiding op zijn of haar 
werkzaamheden, de tweede voor het - op verzoek van 
de klant of consulent - aanpassen van de afspraak. 

Na uitvoering van de afspraak verdwijnen de 
persoonsgegevens uit het agendasysteem.

 De klant krijgt handmatig van de schuldhulpverlener 
of geautomatiseerd via het agendasysteem van Cazis 
een e-mail of brief waarin de afspraak wordt beves-
tigd en waarin staat wat de consulent gaat doen en 
welke gegevens en documenten daarvoor nodig zijn. 
Uit het agendasysteem ontvangt de klant ook 
geautomatiseerd een herinneringsmail en/of -sms.

2 Fiscale screening | Voorafgaand aan de fiscale 
screening legt de consulent van Cazis het wie, wat en 
waarom van de fiscale screening nog eens aan de 
klant uit. De consulent van Cazis vraagt, uitsluitend in 
geval het resultaat van de fiscale screening aan de 
opdrachtgever zal worden teruggekoppeld, aan de 
klant een ‘privacyovereenkomst’ te ondertekenen om 
aan te geven akkoord te gaan met het terugkoppelen 
van de uitkomst van de fiscale screening aan de 
(medewerker van) de opdrachtgever. De onderteken-
de ‘privacyovereenkomsten’ worden door de consu-
lent van Cazis per gemeente, per maand in een 
jaarmap bewaard. Na twee jaar dient de consulent de 
‘privacyverklaringen’ te versnipperen.

 De fiscale screening vindt plaats binnen de beveiligde 
digitale omgeving van de Belastingdienst, die door de 
klant zelfstandig wordt ontsloten door diens DigiD. 
De klant typt deze zelf in, buiten het zicht van de 
consulent van Cazis. Cazis zal in voorkomende 
gevallen de klant wijzen op de mogelijkheid de DigiD 
extra te beveiligen door de beschikbare twee-factor 
authenticatie. De consulent bewaart geen fiscale 
gegevens aangezien de Belastingdienst ze bewaart. 
Wanneer er latere vragen van de Belastingdienst 
volgen kan de consulent van Cazis de gegevens weer 
inzien na ontsluiting van de beveiligde digitale 
omgeving van de Belastingdienst door de klant met 
behulp van diens DigiD.
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 De consulent van Cazis heeft een geheimhoudingsverkla-
ring ondertekend met betrekking tot persoons- of andere 
gegevens in het kader van de fiscale screeningen. 
Ongeacht of het gegevens over de klant of over de 
opdrachtgever betreft.

3  Terugkoppeling van het resultaat van de fiscale scree-
ningen ingeval van fiscale screeningen voor schuld-
hulpklanten | De uitkomsten van de fiscale screening 
worden per dag en per maand en per jaar door de 
consulent verzameld in een spreadsheet dat aan de 
(medewerker van de) opdrachtgever wordt gemaild. 
Vermoedens van misbruik en/of fraude worden bij de 
(medewerker van de) opdrachtgever gemeld. De spread-
sheets worden door de consulent van Cazis maximaal 
twee jaar bewaard.

 De privacy van de klant is gewaarborgd wanneer de 
consulent het spreadsheet binnen het beveiligde digitale 
netwerk van de gemeente mailt. Cazis behoeft dan geen 

technische of organisatorische maatregelen te treffen om 
de persoonsgegevens te beschermen.

 Wanneer de consulent van Cazis het spreadsheet niet 
binnen het beveiligde digitale netwerk van de gemeente 
mag mailen, dient de opdrachtgever aan te geven op 
welke wijze veilige digitale communicatie plaats dient te 
vinden. De consulent bewaart de gegeven aanwijzingen.

4  Terugkoppeling spreadsheet aan derden | De spreads-
heets die door de consulent worden opgemaakt worden 
tevens gebruikt als onderbouwing van de facturatie aan 
de opdrachtgever. De consulenten van Cazis verwijderen 
daartoe de naam van de klanten uit het spreadsheet. In 
het spreadsheet worden geen e-mailadressen of 
telefoonnummers genoteerd. Daardoor zijn de aange-
paste spreadsheets die voor de facturatie worden 
gebruikt ongevoelig op het gebied van persoonsgege-
vens.


