
BurgerServiceNummer FiscaalNummer

USERID medewerker

Belastingplichtige
Medewerker

WettelijkID
Identificatie

Derden

Medewerker

Identificatie

Identificatie

ENT LAM D Entiteitnummer

USERID medewerker

ETG SAP nummer

USERID medewerker

Naam medewerker

Telefoonnummer

Email ad res

Medewerker

Medewerker

Medewerker

Medewerker

Medewerker

Identificatie

Identificatie

Gewoon

Gewoon

Gewoon

FLG BurgerServiceNummer
FiscaalNummer

Inkomen

Werknemer

Werkgever

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

WettelijkID

WettelijkID
Gewoon

Gewoon

Gewoon

Gewoon

Gewoon

Gewoon

Gewoon

Gewoon

Gewoon

Gewoon

Gewoon

Soort inkomen

BiJtellingJ N

Bed rag bijtelling
Bed rag eigen bijdrage

Code geen bijtelling

Tijdvak

Einde periode

Loonheffing

Tabelcode werk uitkering etc

Aanvang en einde periode loondienst

BurgerServiceNummer Fiscaal Nummer

USERID medewerker

GBV Belastingplichtige
Medewerker

Medewerker

Medewerker

Medewerker

WettelijkID
Identificatie

Identificatie

Gewoon

Gewoon

SAP nummer

Naam medewerker

Salarisschaal

BurgerServiceNummer Fiscaal Nummer

RDW nummer

Kenteken

H099AA10 NKR

accent

Belastingplichtige
Derden

Voertuig

Voertuig

Belastingplichtige

WettelijkID

WettelijkID

WettelijkID

WettelijkID

WettelijkID

VIN Voertuig Identificatie Nummer

Leasemaatschappij

BurgerServiceNummer Fiscaal Nummer

Kamervan Koophandelnummer KVKNR

Naam adres woonplaatsgegevens
Geboortedatum Overlijdensdatum
Telefoonnummer

Flandelsregister Belastingplichtige
Derden

WettelijkID

WettelijkID
GewoonBelastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Gewoon

Gewoon

BurgerServiceNummer Fiscaal Nummer

USERID medewerker

Naam adres woonplaatsgegevens

Buitenlands kenteken

Chassisnummer

IBAN rekeningnummer

Nationaliteit 1

Nationaliteit 2

HSB Accent Belastingplichtige

Medewerker

Belastingplichtige

Voertuig

Voertuig

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

WettelijkID

Identificatie

Gewoon

WettelijkID

Wettelijk ID

WettelijkID

Gewoon

Gewoon

BurgerServiceNummer Fiscaal Nummer

Kamervan Koophandelnummer KVKNR van lease

verhuurmaatschappij
KVK van Lessee huurder

Naam adres woonplaatsgegevens
Kenteken

Belastingplichtige
Derden

WettelijkID

WettelijkID

Lease en

huurgegevens van

voertuigen Derden

Belastingplichtige

Voertuig Gewoon

WettelijkID

BurgerServiceNummer Fiscaal Nummer

Kenteken

Naam medewerker

PGA Kentekenkaart Belastingplichtige

Voertuig
Medewerker

WettelijkID

WettelijkID
Gewoon

BurgerServiceNummer Fiscaal Nummer

Kenteken

Naam medewerker

Belastingplichtige

Voertuig

Medewerker

WettelijkID

WettelijkID
Gewoon

PGA Mutaties

BurgerServiceNummer Fiscaal Nummer

Kenteken

Naam medewerker

PGA Naheffing Belastingplichtige

Voertuig

Medewerker

WettelijkID

WettelijkID
Gewoon

BurgerServiceNummer Fiscaal Nummer

Naam adres woonplaatsgegevens

Naam medewerker

Kenteken

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Medewerker

WettelijkID
Gewoon

Identificatie

WettelijkID

PGA

Verklaringhouders

Voertuig

BurgerServiceNummer Fiscaal Nummer

Naam adres woonplaatsgegevens

USERID medewerker

Telefoonnummer

PGA Workflow Belastingplichtige

Belastingplichtige

Medewerker

Medewerker

WettelijkID

Gewoon

Identificatie

Gewoon

GewoonOverlijdensdatum Belastingplichtige

BurgerServiceNummer Fiscaal Nummer Belastingplichtige WettelijkIDPGAS
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Kenteken

USERID medewerker

Telefoonnummer

WettelijkID
IdentificatieGew

oon

Voertuig

Medewerker

Medewerker

Polls Werknemer

Werkgever

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Belastingplichtige

WettelijkID

WettelijkID
Gewoon

Gewoon

Gewoon

Gewoon

Gewoon

Gewoon

Gewoon

Gewoon

Gewoon

Gewoon

Gewoon

BurgerServiceNummer

FiscaalNummer

Inkomen

Soort inkomen

BiJtellingJ N

Bed rag bijtelling
Bed rag eigen bijdrage
Code geen bijtelling

Tijdvak

Loonheffing

Tabelcode werk uitkering etc

Aanvang en einde periode loondienst

Reiskosten

BurgerServiceNummer FiscaalNummer

Kenteken

Naam adres woonpiaatsgegevens

ROW opendata Belastingplichtige

Voertuig

RDW bedrijf

WettelijkID

WettelijkID

Gewoon

Naam adres woonpiaatsgegevens

USERID medewerker

Belastingplichtige

Medewerker

Derden

UR1770A1_ATK_ENT Gewoon

Identificatie

Identificatie

CSV

Entiteitnummer

UZGB

Verklaringhouders

Entiteitnummer

USERID medewerker

Kenteken

Derden

Medewerker

Voertuig

Identificatie

Identificatie

WettelijkID

BurgerServiceNummer FiscaalNummer

Einddatum ambtenaar VIP

Aanduiding ambtenaar VIP

Vip en ambtenaren Belastingplichtige

BelastingplichtigeBelastin

gplichtige

WettelijkID
Gewoon

Gewoon

Bijzondere persoonsgegevens

^eldnaam
Afhankelijk van het gebruik kan Nationaliteit als

een bijzonder persoonsgegeven gelden

Betrekking op

Belastingplichtigen en of niet

beschreven

Bron

BVR

Strafrechtelijke gegevensj

^eldnaam
BSN NAW

Bron

AxiTaxi

PGAS

TOP applicatie

Betrekking op

Wettelijk identificatienummer

yeldnaam
BSN

RDW nummer

VIN Voertuig Identificatie Nummer

Betrekking op

Medewerker

Inhoudingsplichtige

Voertuig

Bron
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Kenteken VoertuigI

3 Gegevensverwerkingen

Geefalle voorgenomen gegevensverwerkingen weer

a ETL Extract Transform en Load

Van alle aanwezige bronnen worden gegevens overgenomen In dit proces worden deze opgehaald

omgezet naar het te gebruiken formaat en opgeslagen De ETL processen worden uitgevoerddoor een

klein aantal medewerkers

De software is beschikbaar voor en kan aangepast worden door de personen die een deel van deze

ETL processen uitvoeren Hiermee ontstaat een risico van data procesmanipulatie Vergelijk dit met

de iV keten waar de appiicaties op de productieomgeving gecompileerd zijn en daardoor niet

aangepast kunnen worden Ook voert externe inhuur diverse database activiteiten uit

b Workflow applicatie

De workflow applicatie geeft zicht op de werkvoorraad wijze van afdoening genereert bestuurlijke
en stuurinformatie en ondersteunt het management en de behandelaars bij onder meet het

genereren van brieven en rapportage De workfiows zijnhiervoorgekoppeld aan de DBA productie

omgeving Uit een onderzoek is wel naar voren gekomen dat de workflow applicatie niet onlosmakelijk

verweven is in de DBA en hiervan kan worden losgekoppeld

Het opstarten van een workflow kan worden gei nitieerd door de medewerkers van MKB en CAP zelf

naar aanleiding van een signaal dat binnenkomt vanuit de Belastingdienst zelf veelal een constatering

vanuit het Handhavings of Toezichtprocessen BPM MRB en BZM dit is het begin van het

toezichtproces wat eindigt in het opieggen van naheffingsaanslagen Daarnaast worcfen signalen

aangeleverd door de Douane of een externe bron bijvoorbeeld een gemeente de KMAR de politie
of het RDW Ook in deze gevallen worden voor de aangeleverde signalen door een medewerker van

MKB of CAP handmatig workflows aangemaakt

Een workflow kan ook geautomatiseerd worden opgestart Een eerste mogelijkheid hiervoor zijn de

query resultaten De meest voorkomende zijn query s naar aanleiding van een KPI zoals vastgesteld in

het Handhavingsplan De resultaten van de query worden handmatig ingdezen en de workflows

worden hiermee automatisch opgestart

Een tweede mogelijkheid om een workflow automatisch op te starten is vanuit een speciaal
ontwikkelde App Deze wordt gebruikt door de veldtoetsers en de medewerkers op straat De

belangrijkste gegevens die nodig zijn bij het opstarten van een workflow zijn BSN kenteken en

chassisnummer Op basis daarvan worden de bijbehorende persoonsgegevens in een BVR dump

opgezocht en getoond in de workflow Gegevens die eventueel worden geregistreerd in de woikflow

worden getoond in de productie omgeving van de DBA
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c Klantbeeld

Aan de hand van een identificerend kenmerk b v BSN of kenteken kunnen de bij dat subject
behorende detailgegevens^ worden opgevraagd ten behoeve van het Klantbeeld bepaling en

Toezicht DBA bevat hiervoor gegevens over

Verklaring houders

Objectgegevens van motorrijtuigen

Gegevens inzage in het wagenpark van de onderneming

Leasegegevens

Buitenlandse kentekens

Inkomen

Relaties

Daarnaast kunnen deze gegevens geexporteerd worden naar bijvoorbeeld Excel bevat het

klantbeeld een dashboard voor BPM medewerkers en management BPM BackOffice en iii geeft het

toegangtot PGAS Prive Gebruik Auto Signaleringen voor hetregistreren van specifieke PGA

signaleringen

d Query Analyse omgeving

De query en analyse omgeving is niet toegankelijk voor de medewerkers binnen de verschillende

dienstonderdelen maar kan alleen worden gebruikt door de twee beheerders van de DBA in

Doetinchem De query en analyse omgeving faciliteert een tweetal werkzaamheden

1 De eerste betreft het laden bewerken verrijken en analyseren van de brondata

De gegevensbestanden uit de bronsystemen worden in de omgeving van de DBA geplaatst en de

kwaliteit van de gegevens kan worden beoordeeld voordat deze in de productieomgeving

worden gezet Het biedt tevens de mogelijkheid om de gegevens te verrijken en analyseren Ook

worden de gegevens indien nodig geschikt gemaakt voorhet optimaal en efficientfunctioneren

van de productie omgeving en workflow applicatie

2 De tweede richt zich op het ondersteunen bij onderzoeken naar optimalisatie van toezicht

processen het onderhoud van de reports ten behoeve van de productie omgeving en workflow

applicatie het uitvoeren van query s ten behoeve van ad hoc informatievoorzieningen en het

beantwoorden van vragen van het Ministerie Tweede kamer etc Met betrekking tot de ad hoc

gegevensvragen de queryverzoeken en informatievragen kunnen in drie groepen worden

ingedeeld

a De eerste groep zijn de queryverzoeken en rapportages waarvan er 2 a 3 per maand worden

ingediend Het grootte gedeelte van de vragen gaan over RDW kentekengegevens in

combinatie met BVR BSN NAW ten behoeve van toezicht en resulteert in een lijst met

subjecten met de daarbij behorende detailgegevens Een kleiner gedeelte van de vragen gaan

over de samenstelling van de gegevensverzamelingen b v aantallen auto s voor een bepaab

jaartal of inzicht in het aantal lease auto s Alle query en rapportagebehoeften worden door

middel van een intakeformulier en bijbehorende WMK toets ingediend bij het Loket

Gegevensvragen en worden doorgezet naar de BCA CIV Opdrachtmanagement Postbus

Omdat de DBA een LOA is kunnen de medewerkers van BCA CIV de gegevens niet benaderen

hierom worden alle vragen doorgezet naar de beheerders in Doetinchem

De tweede groep betreft ten behoeve van de veldtoetsingen Hierbij wordt gevraagd om

uitgebreide detailgegevens te leveren bij een of twee subjecten om ter plekke inzicht te

b

^

Detailgegevens bevatten ook persoonsgegevens
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krijgen in het wagenpark of de historie bij het subject of bet bedrijf waar de medewerker op

dat moment is Het betreft ad hoc vragen die op zeer korte termijn moeten worden

beantwoord en worden direct naar de beheerders van de DBA gestuurd

c De derde groep zijn de gegevensvragen van het Ministerie de 2
®

Kamer DGBel etc Ook dit

zijn ad hoc vragen die op zeer korte termijn in termen van tientallen minuten uren moeten

worden beantwoord en worden direct naar de beheerders gestuurd Dit zijn vragen met

statisch karakter zonder aanvullende detailgegevens

4 Verwerkingsdoeleinden

Beschrijf de hoofd en nevendoeleinden van de voorgenomen gegevensverwerkingen

De DBA is ontstaan binnen het toezicht van de Autogerelateerde heffingen waaronder PGA tegenwoordig

primair gepositioneerd binnen CAP Het handhavingsdoel van CAP is om m b t autoheffingen een zo klein

mogelijk nalevingstekort te realiseren en daarmee een zo laag mogelijk bedrag aan verschuldigde

belasting dat niet binnenkomt { tax gap Het uitgangspunt hierbij is dat klanten de aandacht krijgen die ze

verdienen waarbij de beschikbare capaciteit zo efficient mogelijk wordt ingezef

De gegevens worden in de Databank Auto verwerkt omwille van de volgende doeleinden

Doel 1 Alle relevante externe en interne contra informatie tonen in een systeem ten behoeve

van het integrale toezicht op het Prive Gebruik Auto PGA voor de Belastingdienst

MKB GO P O Douane en FIOD

Doel 2 Risicovinding BPM

Doel 3 Bestuurlijke Informatie Bl verantwoordingsinformatie en stuurinformatie

queryverzoeken en adhoc vragen vanuit Den Haag

Doel 4 Contra informatie voor de andere bedrijfsonderdelen van de Belastingdienst Douane

GO MKB

Doel 5 Administratieve controle en boekenonderzoekenmet betrekking tot de verkopen van

Voertuigen Hieronder vallen ook de veldtoetsingen

Doel 6 Workflow

DBA wordt dor de BD onderdelen op diverse manier ingezet

Elk van de afnemers kent een eigen meer specifiek belong zoals hieronder weergegeven

Belastingdienst Douane

Voor zover wij hebben kunnen constateren werkt een belangrijk deel van degebruikers van de DBA binnen

Douane bij DLTC Schiphol en Rotterdam DBA wordt daar ingezet voor het verwerken van relevante informatie

met als doel om in het kader van het uitzetten van risicogerichte controles een zo compleet mogelijk beeld te

krijgen van een bepaald persoon Mede door raadpleging van de DBA wordt informatie verder veredeld

waardoor onnodige controles worden voorkomen of daar waar risico s worden gezien de controle wordt

uitgezet dit neemt niet weg dat de DBA ook elders binnen de Douane wordt gebruikt en het gebruik afwijkt

van voorgaande omschrijving

De DBA wordt hier samen met andere applicaties gebruikt om na te gaan of een persoonauto s op zijn naam

heeft staan en welke merk type en wat bijvoorbeeld de loongegevens zijn van de houder van het kenteken

Door de verregaande integratie van gegevens in DBA is de DBA binnen de Douane een belangrijke applicatie
Zonder de DBA kost het de Douane medewerker lOx zoveel tijd om alle benodigde gegevens te verzamelen en

een profiel op te stellen van de betreffende persoon De behoeftevan de Douane is niet zozeer de DBA zelf

maar meer de gegevens die hierin uit verschillende bronsystemen worden samengebracht

^
Bron MKB intelligence base auteur H van Mierlo sept 2017

738091 00241



DBA is in tegenstelling tot andere systemen binnen de Belastingdienst ook op zondag te raadplegen en geeft in

een oogopslag een volledig beeld van een persoon en diens relaties

GO

Grote Ondernemingen is met 137 gebruiker en ca 20 000 raadplegingen de derde grote gebruiker van de DBA

waarbij de DBA wordt toegepast binnen de risicoselectie

Hiervoor wordt echter steeds meer gebmik gemaakt van de IVT Inzicht Voor Toezicht die de komende

maanden verder wordt uitgebouwd op de Teradata omgeving Naar verwachting zullen alle benodigde

gegevens daarvoor 2020 beschikbaar zijn op de Teradata omgeving vanaf dat moment is de DBA nietmeer

nodig Daarnaast wordt samen met DF A gewerkt aan de zogenaamde Inzicht applicatie waarmee een

userinterface op het gegevensfundament op de Teradata wordt gerealiseerd

Naast de risicoselectie wordt de DBA ook gebruikt binnen het proces rondom hetintegrale KlantBeeld IKB

het grootste gedeelte hiervoor wordt echter uit applicatie KTA Klantbeeld Toezicht Applicatie onttrokken

Hoewel de KTA zal worden uitgefaseerd zodra de Teradata omgeving volledig is ingericht wordt er op dit

moment gewerkt aan een nieuwe versie Als deze versie beschikbaar is is de DBA niet meer nodig

GO geeft aan dat de DBA als applicatie niet noodzakelijk is het gaat alleen om de gegevens die daarin ter

beschikking worden gesteld Met andere woorden als er een alternatief is voor de DBA waarin verschillen

bronnen worden ontsloten en aan elkaar gerelateerd kan de DBA wat GO betreft worden uit gefaseerd

MKB

Voor de risicoselectie heeft MKB voorzien om net als GO hier steeds meer IVT en de Inzicht applicatie voor te

gebruiken Voor de risicoselectie is de DBA op termijn niet meer nodig Net als GO maakt MKB voor het

Integrale KlantBeeld IKB hoofdzakelijk gebruik van de applicatie KTA Zodra de nieuwe versie van de KTA

beschikbaar is is de DBAt b v het klantbeeld watMKB betreft niet meer nodig

CAP

Binnen CAP wordt de DBA gebruikt ter ondersteuning van Toezicht op verklaringhouders privegebruik auto

PGA en UZGB en worden hiermee naheffingsaanslagen opgelegd in de BPM en aangeleverd aan MRB voor

naheffing bij de MRB Daarnaast wordt DBA gebruikt als instrument voor Bl voor Toezicht en het beantwoorden

van vragen vanuit de Tweede Kamer

Autobelastingen wil in de toekomst het gebruik van de DBA afbouwen dit concept past niet in de

domeinarchitectuur en in de referentiearchitectuur beschreven in resp Domeinarchitectuur Autobelastingen

2019 1 versie 1 0 en RA Gegevenshuishouding Kern versie 1 0

Het gebruik van services zal steeds meer toenemen de gegevens worden niet meer naar de medewerkers

gebracht maar de medewerkers naar de gegevens

In de Domeinarchitectuur Autobelastingen 2019 1 versie 1 0 is opgenomen dat de DBA op termijn zal

worden uit gefaseerd 2021 en dat de gegevens die nodig zijn voor de toezichtactiviteiten en de

functionaliteiten uit de DBA zullen moeten worden ondergebracht in de andere applicaties AHB en AHM

In totaal zijn er ongeveer 1000 geautoriseerde gebruikers waarvan ongeveer 200 bij CAP
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5 Betrokken partijen

Benoem welke organisaties betrokken zijn bij welke gegevensverwerkingen Deel deze organisaties per

gegevensverwerking in onderde rollen verwerkingsverantwoordelijke verwerker verstrekker of ontvanger
Benoem tevens welkefunctionarissen binnen deze organisaties toegang krijgen tot welke

persoonsgegevens

i uncaonarissenurganisaae Koi lenj

Minister van Financien

namens deze de DG

Beiastinqdienst

Verwerkingsverantwoordelijke

MKB Ontvanger Beheerders analisten specialisten

heffing inning en bedrijfsvoering

CAP Gedelegeerd
verwerkingsverantwoordelijke
Ontvanger en verstrekker van

gegevens

Bouwers Beheerders analisten

specialisten heffing inning en

bedrijfsvoering

Z GO Ontvanger Beheerders analisten specialisten
heffing inning en bedrijfsvoering

ROD verstrekker en ontvanger Beheerders analisten specialisten
heffing inning en bedrijfsvoering

OntvangerDouane Medewerker Douane

CD Datafundamenten en

Analyse

Adviseur

Signaalanalist

Expert kenniscentrum

IV technisch beheerderGebruiksbeheer

Raadplegen uitgebreid
FIOD Ontvanger Medewerker opsporing

Particulieren Ontvanger Beheerders analisten specialisten
heffing inning en bedrijfsvoering

Ontvanger OnbekendSSO Fen Ml

OnbekendSSO O en P

6 Belangen bij de gegevensverwerking

Beschrijf alle belangen die de verwerkingsverantwoordelijke en anderen hebben bij de voorgenomen

gegevensverwerkingen

De continuiteit van de DBA is vanuit bet oogpunt van een juiste zorgvuldige en bedrijfseconomisch zo

verantwoord mogelijke wijze van uitvoering van taken van de Belastingdienst van groot belang Met behulp van

de DBAfunctionaliteiten en gegevens worden diverse processen ondersteund De belangrijkste zijn

Analysedoeleinden de DBA wordt ingezet voor diverse vormen van onderzoek Dit onderzoek ondersteunt de

handhaving bij de uitvoering van de taak Daarnaast wordt met dergelijke analyseprojecten getracht fiscale

onregelmatigheden te vinden en voor de toekomst te voorkomen Ram ondersteunt voornamelijk een groep

analisten wiens primaire focus niet op ICT maar op materiekennis ligt

Ondersteuning primair proces DBA biedt een uitgebreid klantbeeld aan de medewerkers van de Dienst die de

klant bezoeken met een controleopdracht

^

Bij Belastingdienst bedrijfsonderdelen geldt in alle gevallen dat de verantwoordelijke formeel de Minister van Financien is en

namens deze via mandaat van de DG Belastingdienst de directeur van het bedrijfsonderdeel handelt

^
Gezien bedrijfsonderdeel overstijgend gebruik intern BD op DG nivo
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Ondersteunine bedriifsvoerinE secundaire processen er worden persoonsgegevens van medewerkersen

belastingplichtigen verwerkt voor bedrijfsvoeringsdoeleinden Hoewel het eindproduct van de verwerking
veelal in anonieme geaggregeerde vorm plaatsvindt kan niet worden uitgesloten dat er ook op niet

geanonimiseerde wijze verdere verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt

7 Verwerkingslocaties

Benoem in welke landen de voorgenomen gegevensverwerkingen plaatsvinden

De gehele verwerking vindt in Nederland plaats binnen de infrastructuur van de BD

8 Technieken en methoden van de gegevensverwerkingen incl informatiebeveiliging

Beschrijf op welke wijze en met gebruikmaking van welke technische middelen en methoden de

persoonsgegevens worden verwerkt Benoem ofsprake is van semi geautomatiseerde besiuitvorming

profiiering of big dataverwerkingen en zoJa beschrijf waaruit een en ander bestaat

Algemene verwerking

1 De bronbestanden csv e d worden gekopieerd naar de P1234VAPPW12F Q en A app server

in een vastgestelde bronnen map

2 Middels een SSIS package worden de geleverde gegevens ruw in de Q enA tabel binnen de

betreffende database opgenomen

3 Met behulp van een SQL of Stored Procedure worden de aangeleverde velden geconverteerd

naar de gewenste data formaten text varchar date datetime etc Ook worden er dan velden

gewijzigd bijvoorbeeld de puntjes uit een FI

4 Als de gevens in de Q en A omgeving staan worden zij naar de Productie omgeving

gekopieerd Meestal in afgeslankte vorm Niet alle velden zijn voor productie van befeng Dit gaat ook

weer met behulp van een SSIS package

Er zijn wat uitzonderingen Enkele leveringen zoals uit Lotus PGA en UZGB worden eerst naar de harde

schijf van de PPC gekopieerd en daar met behulp van MS Access bewerkt Deze stap is nodig omdatniet

alle aanleveringen rechtstreeks in SQL zijn te verwerken

Met betrekking tot het verstrekken van gegevens worden handmatige query s gedraaid
Voor de reguliere query s moet hiervoor een intakeformulier met een beschrijving van de

gegevensbehoefte samen met een WMK formulier bij het Loket Gegevensvragen worden ingediend door

de gemandateerd vertegenwoordiger Deze worden vervolgens doorgestuurd naar de twee beheerders

van de DBA De ad hoc vragen worden in verband met de korte doorlooptijd directnaar de beheerders

gestuurd die de query uitvoeren en uitleveren via de daarvoor afgesproken route veelal via de mail

Het toegangsbeheer en het autorisatiebeheer is geregeld via IMS Indien voor een medewerker toegang

vereist is voor de uitvoering van diens werkzaamheden dan dient een verzoek voor autorisatie door de

leidinggevende onder vermelding van het gewenste autorisatie type te worden ingediend via IMS

Alle gebruik van de Databank wordt gelogd Het is op elk moment te achterhalen wie gebruk maakt of

heeft gemaakt van de DBA en tevens welke functionaliteiten zijn gebruikt b v raadplegen op basis van

BSN BVR adresoverzicht raadplegen op kenteken Qok wordt geregistreerd als een medewerker een BSN

wil raadplegen waartoe hij zij niet bevosgd is melding GeenToegangTotVIP

De juistheid tijdigheid en volledigheid van de gegevens wordt gecontroleerd door de beheerders zelf De

actualiteit en voor sommige toepassingen daarmee de betrouwbaarheid Door de periodieke

ontsluitingen met langere tussenpozen van diverse koppelingen is voor deze gegevens per definitie de

actualiteit niet gegarandeerd
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9 Juridisch en beleidsmatig kader

Benoem de wet en regelgeving met uitzondering van deAVG en de Richtlijn en het beleid met mogelijke

gevolgen voor de voorgenomen gegevensverwerkingen

Het merendeel van de verwerkingen van DBA is gebaseerd op de relatief open norm van art 11 en 20

Awr waar uit de bevoegdheid tot het opieggen tot aanslagen ook het uitvoeren van toezicht voortvloeit

inclusief volgens de tot nu toe gehruikelijke interpretatie gegevensverwerkingen als in DBA Redelijk
recente rechtspraak van de HR ANPR heeft duidelijk gemaakt dat niet alle vormen van

persoonsgegevensverwerking in deze generieke wettelijke grondslaggelezen mogen worden De

hoeveelheid door DBA bij elkaar gebrachte gegevens is groot

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat uit de taken van de Belastingdienst rondom Heffen Innen

VGEM Accijnzen Toeslagen en fraude opsporing de noodzaak tot het verwerken van deze

persoonsgegevens kan ontstaan Per afzonderlijke verwerking zal vervolgens steeds moeten worden

bepaald welke gegevens in welke mate verwerkt mogen worden inclusief de constatering dat er geen

noodzaak tot verwerking is aangetoond

10 Bewaartermijnen

Bepaal en motiveer de bewaartermijnen van de persoonsgegevens aan de hand van de verwerkings
doeleinden

Bronsysteem Bewaartermijn

Bronbestand Klantbeeld Voor Analyse

Aanhangwagens 5 jaar 1 jaar 2 jaar

5 jaar 5 jaar 5 jaarABD teruggaven

ABD HSB verhuisboedel 5 jaar 5 jaar 5 jaar

ABD verklaringen 5 jaar 5 jaar 5 jaar

ABD vrijstellingen 5 jaar 5 jaar 5 jaar

ABD vrijstelling art 4

BPM 5 jaar 5 jaar 5 jaar

AxiTaxi 5 jaar 5 jaar 5 jaar

BPM a 1 jaar 1 jaar 1 jaar

BPMT 5 jaar 1 maand 1 maand

Buitenlandse

diplomaten 5 jaar 5 jaar 5 jaar

Buitenlandse studenten 5 jaar 5 jaar 5 jaar

BVR LTO 5 jaar 1 maand 2 maand

CNV 5 jaar 1 maand 2 maand

Correctiestaat PGA 5 jaar 5 jaar 5 jaar

5 jaar 5 jaar 5 jaarCTR LAND

ENT LAND 5 jaar 1 maand 2 maand

ETG 5 jaar 1 maand 2 maand

5 jaar 5 jaar 5 jaarFLG

5 jaar 1 week 1 weekGBV

H099AA10_lmport 5 jaar 5 jaar 5 jaar

Handelsregister 5 jaar 1 maand 2 maand

HSB Accent 5 jaar 5 jaar 5 jaar

Lease 5 jaar 5 jaar 5 jaar

PGA Kentekenkaart 5 jaar 5 jaar 5 jaar

PGA Mutaties 5 jaar 5 jaar 5 jaar

PGA Naheffing 5 jaar 5 jaar 5 jaar

PGA Verklaringhouders 5 jaar 5 jaar 5 jaar

PGA Workflow 5 jaar 5 jaar 5 jaar
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5 jaar 5 jaar 5 jaarPGAS

Polis 5 jaar 5 jaar 5 jaar
ROW opendata 5 jaar 5 jaar 5 jaar

UR1770A1 ATK ENT csv 5 jaar 1 maand 2 maand

UZGB Verklaringhouders 5 jaar 5 jaar 5 jaar

UZGB Workflow 5 jaar 5 jaar 5 jaar

Vip en ambtenaren 5 jaar 1 maand 2 maand

B Beoordeling rechtmatigheid gegevensverwerkingen

Beoordeel de rechtsgrond noodzaak en doelbinding van de voorgenomen gegevensverwerkingen en

rechten van de betrokkene

11 Rechtsgrond

Bepaal op welke rechtsgronden de gegevensverwerkingen warden gebaseerd

Uit de zes verschillende rechtsgronden zijn de volgende rechtsgronden van toepassingop de verwerking

a de verwerking van fiscale gegevens in het klantbeeld is noodzakelijk voor de vervulling van een

taak van algemeen belang art 6 lid 1 sub e AVG

de verwerking van gegevens tbv workflow is noodzakelijk voor de behartiging van de

gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde behalve

wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die

tot bescherming van persoonsgegevens nopen zwaarder wegen dan die belangen met name

wanneer de betrokkene een kind is art 6 lid 1 sub f AVG

b

Ada

Als Belastingdienst hebben wij te maken met deeis dat een inmenging in de uitoefening van het recht op

respect voor het priveleven moet zijn voorzien bij wet in accordance with the lavV Dit betekent dat die

inmenging moet berusten op een naar behoren bekend gemaakt wettelijk voorschrift waaruit de burger

met voldoende precisie kan opmaken welke op zijn priveleven betrekking hebbende gegevens met het oog

op de vervulling van een bepaalde overheidstaak kunnen worden verzameld en vastgelegd en onder welke

voorwaarden die gegevens met dat doel kunnen worden bewerkt bewaard en gebruikt De woorden

behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen in artikel 10 van de Grondwet brangen
bovendien mee dat beperkingen op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer slechts

kunnen worden gerechtvaardigd door of krachtens een wet in formele zin vgl HR 19 december 1995 NJ

1996 249 r o 6 4 2

In dit geval is de noodzaak van deze verwerking niet voldoende aangetoond
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Ad b

Als er sprake is van een verwerking in het gerechtvaardigd belang van de verwerker moet er sprake zijn
van een objectieve afweging van de belangen van zowel de betrokkenen als de verwerker In dit gevalis
niet geconstateerd dat deze afweging ooit gemaakt is

12 Bijzondere persoonsgegevens

Indien bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt beoordeel of een van de wettelijke

uitzonderingen op het verwerkingsverbod van toepassing is Bij verwerking van een wettelijk

identificatienummer beoordeel of dit is toegestaan

Het gebruik van het BSN is voor de Belastingdienst op basis van art 10 van de Wet Algemene Bepalingen

Burgerservicenummer toegestaan verplicht

13 Doelbinding

Indien de persoonsgegevens voor een ander doe worden verwerkt dan oorspronkelijk verzameld beoordeel

of deze verdere verwerking verenigbaar is met het doe waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn
verzameld

Het doel van de gegevensverwerkingen waarvoor DBA wordt ingezet is heel divers Zonder uitputtend te

zijn raakt dit aan taken op het vlak van

1 heffing en inning van belastingen
2 het daarmee gepaard gaand toezicht

3 inkomensafhankelijke regelingen
4 interne bedrijfsvoering

Het oorspronkelijke doel van verkrijgen is naar verwachting ook tekoppelen aan een van deze

onderdelen maar correspondeert bij verdere verwerking niet op voorhand met de oorspronkelijke

verwervingsgrond Zo is het mogelijk binnen DBA om bijvoorbeeld 3 en 4 te koppelen zonder dat er sprake
is van doelbinding Van internet afkomstige gegevens vormen een apart gevalcategorie waar de

doelbinding op voorhand lastig van is aan te tonen doordat de aanbieder van degegevens al dan niet de

betrokkene zelf waarschijnlijk geen verwerkingsdoel binnen de Belastingdienst voor ogen heeft gehad

Zoals bij elke verwerking voor analysedoeleinden worden in sommige gevallen grote hoeveelheden

gegevens opgeslagen geexporteerd met bv Excel op lokale apparatuur als laptops en mogelijk externe

opslagmedia Los van beveiligingsissues kan niet worden aangetoond of deze gegevens wel of niet

onrechtmatig gebruikt worden voor andere doeleinden

Door de veelheid aan gegevens die in DBA beschikbaar worden gesteld is het ondoenlijk om op voorhand

een integraal oordeel te geven over de doelbinding Voor Douane die de gegevens onder andere gebruikt

voor het profileren t b v risicogericht onderzoek aan de grens kan gesteld worden dat er grote twijfel
bestaat aan de doelbinding Echter in zijn algemeenheid kan worden gesteld dat niet op voorhand met

zekerheid kan worden aangetoond dat het oorspronkelijke doel van verwerken correspondeert met de

verdere verwerkingen waardoor het risico van onverenigbare doelen aanwezig is In een nader

gedetailleerd onderzoek per bron en de afzonderlijkeattributen wordt geadviseerd
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Artikel 6 4 AVG geeft richtlijnen hoe vastgesteld kan worden in welke mate aan de eisen van doelbinding wordt

voldaan Met de volgende punten moet daarbij rekening gehouden worden

a ieder verband tussen de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en de doeleinden van

de voorgenomen verdere verwerking

b het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld met name wat de verhouding tussen de

betrokkenen en de verwerkingsverantwoordelijke betreft

c de aard van de persoonsgegevens met name of bijzondere categorieen van persoonsgegevens worden

verwerkt overeenkomstigartikel 9 en of persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en

strafbare feiten worden verwerkt overeenkomstigartikel 10

d de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de betrokkenen

De volgende bronnen vallen daarbij op in het kader van doelbinding

• De polisadministratie van de UWV wordt ingewonnen Deze gegevens worden door de UWV

verwerkt in het kader van de Loonheffingen en dan met name de polisgegevens De

Belastingdienst heeft in uitzonderlijke gevallen toegang tot deze gegevens waar men onderdeel is

van de LH keten De individuele loongegevens worden door de UWV separaat aan de BD geleverd
voor de andere processen van de BD

Zoals al gesteld krijgt de BD deze gegevens tot zijn beschikking als onderdeel van de LH keten met

als doel de LH verwerkingen mogelljk te maken Het klantbeeld Is geen direct onderdeel van de

LH keten en wordt ingezet voor alle genoemde doelen Afhankelljk van de werkgever van een

betrokkene of de aard van een uitkeringsinstantie kunnen hier ook direct of indirect bijzondere

persoonsgegevens door verwerkt worden bijvoorbeeld iemand met een kerkgenootschap als

werkgever zal al snel ook onderdeel van dat kerkgenootschap zijn en iemand met een WAJONG

uitkering kan zal gehandicapt zijn Hierdoor zal de afweging met betrekking tot de doelbinding

sneller leiden tot een conclusie dat er sprake is van onverenigbaarheid

Daarnaast is op de UWV website aangegeven waarvoor de BD deze gegevens kan gebruiken

namelijk voor de vooringevulde aangifte en voor Toeslagen Het klantbeeld waar de BD de

polisadministratie behoort niet tot degenoemde doelen Vender is de verwerking van

polisgegevens specifiek aan de UWV voorbehouden en heeft Omdat de BD geen taak heeft mbt

polisgegevens in de LH Daarnaast is voor de andere BD processen een aparte koppeling met de

UWV in het leven geroepen is FLG en gezien de gevoelige aard van de gegevens concludeer ik

dat deze verwerking niet verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn

verzameld

• Van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen worden lease en verhuurgegevens

Ingewonnen voor toezicht op de automiddelen Het doel van deze levering is dat onjuiste bijtelling

of onnodige dubbele bijtellingvoorkomen dient te worden

Het toevoegen van deze gegevens aan een klantbeeld voor andere doeleinden is niet

verenigbaar met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens verzameld zijn

Binnen de afzonderlijke dienstonderdelen is de situatie als voIgt
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De Douane gebruikt DBA als

1 Systeem voor het klantbeeld

Als onderdeel van de belastingdienst kon men de DBA als Klantbeeld gebrulken voor zover het

doel van het gebruik In het verlengde van de doelen lag waarvoor het in eerste instantie is

ingewonnen Nu de Douane Beiastingdienst en Toesiagen zeifstandige bestuursorganen waden

is het onduideiijk hoe de verhouding m b t de gegevens komt te iiggen en of de doelen van de

Douane voldoen aan de eisen van de doelbinding van de verstrekte gegevens

2 Ondersteuning van decontrole aan de landsgrenzen

Grofweg gesteld worden de gegevens van de Belastingdienst gebruikt om een profiel van

betrokkenen op te stellen voor gebruik bij controles aan de grens Alhoewel dit doel voor de

douane tot de opdracht behoort worden de gegevens daar niet voor ingewonnen en ontstaat

hier de een conflict met de verenigbaarheid met het oorspronkelijke doel waarvoor deze

gegevens verzameld zijn

Grote Ondernemingen gebruikt de DBA als

1 Klantbeeld

2 Hulpmiddel bij het toezicht op privegebruik auto en bij de middelen LH OB en IH

3 Hulpmiddel bij het toezicht op de winst ROW genieters t a v de jaarstukken

balanswaardering kosten vervoer voorraadpositie autohandel

Afgezien van de hierboven genoemde bron Polisadministratie lijken de meeste bronnen te voldoen

aan de eisen van de doelbinding

SSO O en P heeft uitgebreide rechten op de DBA en kan het gebrulken als

Klantbeeld

Alhoewel SSO O en P onderdeel is van de Belastingdienst heeft hetgeen directe fiscale taak

Bovendien krijgt men de beschikking over direct of indirect bijzondere persocnsgegevens Dit zal de

conclusie mbt de verenigbaarheid van deze verwerking met het oorspronkelijke doel waarom deze

gegevens verzameld zijn sneller negatief uit laten vallen Het doel van deze verwerking nl voor de BD

als bedrijf van deze gegevens in het klantbeeld is niet voldoet niet aan de eisen van de doelbinding

Particulieren gebruikt de DBA als

1 Klantbeeld

2 Hulpmiddel bij het toezicht op het privegebruik auto en bij de middelen LH OB en IH

Afgezien van de hierboven genoemde bron Polisadministratie worden de meeste gegevens specifiek

ingewonnen voor de heffing en inning van Belastingen De verwerking zelfs als klantbeeld heeft ook

dit doel Alhoewel er ook bijzondere persoonsgegevens geraadpleegd kunnen worden heeft dat in dit

geval niet voldoende impact om de doelen als onverenigbaar te zien Cte meeste bronnen te voldoen

aan de eisen van de doelbinding

MKB gebruikt de DBA als

1 Klantbeeld

2 Hulpmiddel bij het toezicht op privegebruik auto en bij de middelen LH OB en IH
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Afgezien van de hierboven genoemde bron Polisadministratie worden de meeste gegevens specifiek

ingewonnen voor de heffing en inning van Belastingen De verwerking zelfs als klantbeeld heeft ook

dit doel Alhoewel er ook bijzondere persoonsgegevens geraadpleegd kunnen worden heeft dat in dit

geval niet voldoende impact om de doelen als onverenigbaar te zien De meeste bronnen te voldoen

aan de eisen van de doelbinding

CAP gebruikt de DBA als

1 Klantbeeld

2 Toezicht verklaringhouders privegebruik auto PGA en UZGB

3 Controleaan deweg

4 Hulpmiddel bij het aanmaken van overzichten en levering van gegevens

Voor de punten 1 t m 3 Afgezien van de hierboven genoemde bron Polisadministratie worden de

meeste gegevens specifiek ingewonnen voor de heffing en inning van Belastingen De verwerking

zelfs als klantbeeld heeft ook dit doel Alhoewel er ook bijzondere persoonsgegevens geraadpleegd
kunnen worden heeft dat in dit geval niet voldoende impact om de doelen als onverenigbaar te zien

De meeste bronnen te voldoen aan de eisen van de doelbinding

Punt 4 Afhankelijk van de aard van de overzichten kan geconcludeerd worden dat er sprake is van niet

verenigbaarheid of juist wel verenigbaarheid Als er gegevens verwerkt worden om overzichten te

genereren met als doel de ondersteuning van bedrijfsprocessen is het doel een andere dan een fiscaal

doel Dat gekoppeld aan het feit dat er direct of indirect bijzondere persoonsgegevens verwerkt

worden leidt al snel tot de conclusie dat de verwerking niet verenigbaar is met het oorspronkelijke
doel waarvoor de gegevens zijn ingewonnen

Als gegevens verwerkt worden voor een fiscaal doel kan dit leiden tot een afweging waarbij

geconstateerd wordt dat de verwerking verenigbaar is Omdat de gegevens die verwerkt worden

onder 4 aan verandering onderhevig zijn kan er hier niet tot on verenigbaarheid geconcludeerd
worden

Het gebruik bij de FIOD is gestaakt
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14 Noodzaak en evenredigheid

Beoordeeld of de voorgenomen gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voorhet verwezenlijken van de

nagestreefde doeleinden Ga hierbij in iedergeval in op

1 Proportionaiiteit staat de inbreak op de persoonlijke ievenssfeer en de bescherming van de

persoonsgegevens van de betrokkenen in evenredige verhouding tot de verwerkingsdoeleinden

De mogelijkheden om inbreuk te maken op de persoonlijke Ievenssfeer met een voorziening als

DBA zonder beperkende maatregelen zijn groot Er worden grote hoeveelheden veelal

gevoelige gegevens over heel veel personen bij elkaar gebracht die voor de gebruikers een goed
inzicht op veel aspecten van een betrokkene biedt

De omvang van de gegevensverzameling is over de jaren been gestaag gegroeid zonder dat de

noodzaak van alle opgenomen gegevens is vastgesteld De twee grote vragen zijn 1 Is het aantal

betrokkenen waarvan de gegevens verwerkt worden noodzakelijk betrokken in deze verwerking

en 2 Wordt de juiste hoeveelheid gegevens van elkebetrokkene verwerkt

Betreffende de eerste vraag In DBA zijn gegevens opgenomen over alle belastingplichtigen

ongeacht of deze gegevens noodzakelijk zijn voor de processen binnen de afnemende

organisatieonderdelen In de praktijk worden de gegevens van de meeste betrokkenen nooit

geraadpleegd en lijkt de conclusie dat d verwerking in dit opzicht disproportioneel is voor de hand

te liggen

Betreffende vraag 2 Er worden extreem veel gegevens opgenomen over elke betrokkene Door

het ontbreken van een onderzoek naar de behoefte van de dverse gebruikers kan niet

vastgesteld worden of alle gegevens betreffende een persoon noodzakelijk zijn Ook hier ligt de

conclusie van disproportionaliteit voor de hand

Zoals gesteld kan door het ontbreken van een onderzoek naar de noodzakelijkheid van

gegevensgebruik dit niet met zekerheid vastgesteld worden Wei kan gesteld worden dat een

dergelijk onderzoek uitgevoerd had moeten worden

2 Subsidiariteit kunnen de verwerkingsdoeleinden in redeiijkheid niet op een andere voor de

betrokkenen minder nadeiige wijze worden verwezenlijkt

De DBA is het gevolg van een schreeuw om een betere ondersteuning door de medewerkers

Uiteindelijk hebben sommige medewerkers zelf het initiatief genomen om te voorzien in een

behoefte Op die maner is DBA in ongeveer 2010 ontstaan Het ontstaan van een LOAzal altijd
tot problemen m b t data governance leiden immers hoe toont CAP Gegevens aan in control te

zijn Hoe tonen we aan dat de gebruikte middelen die niet tot de standaard ontwikkelmethode

van de Belastingdienst behoren veilig zijn Hoe tonen we aan dat de gegevens juist tijdig en

betrouwbaar zijn

Op dit moment is er geen werkend kant en klaar gelijkwaardig alternatief met dezelfde

gebruikersvriendelijkheid voor DBA Er zijn echter wel applicaties die gezamenlijk een gelijke

mogelijkheid bieden om gegevens te raadplegen ook al is het met efficientieverlies Daarnaast

zijn er te ontwikkelen alternatieven denkbaar De bestaande mogelijkheden om de bronsystemen

te raadplegen kunnen verbeterd worden Als een integratie van gegevens uit meerdere bronnen

noodzakelijk blijkt te zijn kunnen dashboards ontwikkeld worden af zijn al ontwikkeld door

DF A die precies kunnen voorzien in de behoeftevan elke type medewerker

Al met al zijn er zeker betere alternatieven mogelijk Van deze alternatieven zijn al delen

aanwezig
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15 Rechten van de betrokkenen

Geefaan hoe invulling wordt gegeven aan de rechten van de betrokkenen Indien de rechten van de

betrokkene warden beperkt bepaal op grand van welke wettelijke uitzondering dat is toegestaan

Transparantie Op basis van artikel 13 en 14 AVG heeft een betrokkene het recht om informatie te

ontvangen omtrent het verzamelen van persoonsgegevens Het verwerkingenregister zoals dit verplicht

gesteld is onder de AVG zal hieraan bijdragen Op dit moment is de verwerking alleen in algemene zin in

dit register opgenomen

Het signaleren van risico s en het ontwerpen van een pakket van maatregelen is een goed^ eerste stap

Om echt tot transparantie te komen is het noodzakelijk om de betrokkenen ook inzicht te geven in het

effect van de beoogde maatregelen Het is daarom verstandig om de implementatie en het effect van de

maatregelen te evalueren en het rapport van de evaluatie ook te publiceren Het voorstel is dan ook om

deze evaluatie in december 2021 te starten en binnen 30 dagen af te ronden

Informatie en toegang tot de gegevens Voordeze verwerking wordt geen verandering aangebracht in de

standaard werkwijze van het verstrekken van informatie

Rectificatie wissing en recht van bezwaar De gegevens zijn afkomstig van diverse partijen Deze zijn

inhoudelijk verantwoordelijk voor de gegevens Bij correctieverzoeken en bezwaar of in geval van

verzoeken m b t wissing zal de Belastingdienst verwijzen naar de verantwoordelijke partij

Het is onbekend of de gegevensverwerking in de DBA aan de FG is gemeld conform de verplichting In

algemene zin is verwerking van persoonsgegevens voor Toezicht kenbaar gemaaki

Een van de rechten van betrokkenen bestaat uit de garantie dat de gegevens juist volledig en tijdig zijn
Omdat het ontwikkeltraject en de productieprocessen van de DBA niet centraal geregisseerd en niet

volgens harde en vastgelegde uitgangspunten bestuurd wordt bestaat de mogelijkheid dat door het

genoemde gebrek aan control hier niet volledig aan voldaan wordt In het verleden is hier overigens niets

van gebleken

C Beschrijving en beoordeling risico’s voor de betrokkenen

Beschrijf en beoordeel de hsiX ’s van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden
van de betrokkenen Houd hierbij rekening met de aard omvang context en doelen van de voorgenomen

gegevensverwerkingen

16 Risico’s

Beschrijf en beoordeel de risico’s van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden
van de betrokkenen Ga in ieder geval in op

a welke negatieve gevoigen de gegevensverwerkingen kunnen hebben voor de rechten en vrijheden

van betrokkene

b de oorsprong van deze gevoigen

c de waarschijnlijkheid kans dat deze gevoigen zullen intreden en

d de ernst impact van deze gevoigen voor de betrokkene wanneer deze intreden

Hou bij elk aspect rekening met de aard omvang context en doelen van de gegevensverwerking

In tegenstelling tot de usance voIgt hiergeen opsomming van elk individueel risico De beschreven riaco’s

zijn beperkt tot enkele grote categorieen van risico’s

®

https download belastingdienst nl belastingdienst docs meldingen_belastingdienst_2008_al5303z4fd pdf

738091 00241



1 Doelbinding

In de DBAworden heel veel gegevens bij elkaar gebracht en robnafhankelijk aan een redelijk groot
aantal gebruikers integraal ter beschikking gesteld

Binnen de gebruikers bevinden zich groepen waar gegevens ingezet worden voor profilering t b v

grenscontroles Daarnaast gebruiken andere gebruikers deze gegevensvoor zaken als risicobepaling

Alle fiscale gegevens worden ingewonnen voor de juiste heffing en inning van belastingen Van

voornoemde verwerkingen lijkt de doelbinding sterk onder druk te staan

2 Proportionaliteiten subsidiariteit

In de DBAworden heel veel gegevens bIj elkaar gebracht en voor een redelijk groot aantal gebruikers

integraal ter beschikking gesteld In DBA worden van alle belastingplichtigen gegevens opgenomen

zonder de verwachting dat gegevens betreffende alle betrokkenen ook daadwerkelijk noodzatelijk

zijn Daarnaast wordt van alle betrokkenen een breed spectrum aan gegevens verwerkt De verwerking

is daarmee disproportioneel

Ook zijn er redelijke alternatieve aanwezig of deze kunnen tot stand gebracht worden

Omdat in de DBA veel al aanwezige gegevens gecombineerd worden is er een redelijk alternatief

aanwezig namelijk enerzijds de al bestaande bronsystemen waaruit de gegevens ingewonnen warden

of anderzijds een nieuw te bouwen systeem waarin de eisen die aan een modern systeem gesteld

worden vanuit het oogpunt van de zorgvuldigheid van verwerking van persoonsgegevens beter

gegarandeerd worden

3 Informatiebeveiliging

Op dit moment zijn de fiscale persoonsgegevens zoals verwerkt binnen DBA ook toegankelijk voor

medewerkers die alleen een technisch functionele beheerdersrol vervullen en een extern

ingehuurde medewerker Mede indachtig het gegeven dat logging en monitoring tot voor kort niet of

slechts beperkt was ingevuld en het feit dat het ookexterne inhuurkrachten betreft vormt dit een

risico Het aantal toegekende rechten is te groot

Gegevens zowel fiscaal of anderszins kunnen middel Excel sheetsgeexporteerd worden Van deze

bestanden kan de vertrouwelijkheid niet meer gegarandeerd worden

De analysefunctionaliteit van DBA geeft een beperkt aantal medewerkers toegang tot alle data in een

niet standaard gepseudonimiseerde vorm In combinatie met het nog niet standaard integraal

ingeregeld zijn van logging en monitoring vormt dit een risico

4 Gegevenskwaliteit waaronder data integriteit

In DBAworden originele brongegevens opgeslagen Hoewel ergeen praktijkvoorbeelden zijn

gevonden tijdens kan door het ontbreken van een formeel testtraject niet worden gegarandeerd dat

in de veelheid aan bewerkingsslagen die beide categorieen gegevens ondergaan er kwaliteitsissues

bestaan ten aanzien van de juistheid volledigheid en actualiteit van de verwerkte persoonsgegevens

5 Data Governance control beheer

Feitelijk een risico dat de voorgaande vier risico s overstijgt het gehele stelsel van processenstappen

ten behoeve van DBA geautomatiseerd en handmatig levert een overall risico op het gebied van data

governance op door de deels a typische gegevensverwerking afgezet tegen binnen de Belastingdienst

gebruikelijke verwerkingsvormen in soortgelijke situaties onder centrale regie binnen de IV keten

Ook hier geldt dat er gedurende het assessment geen voorbeelden zijn gevonden waarmee is

aangetoond dat het risico zich feitelijk heeft voorgedaan in de vorm van bijvoorbeeld een incident

6 Secundaire persoonsgegevensverwerking waaronder bedrijfsvoering DBA gebruik ten aanzien van

BD medewerkers
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De medewerkers gelden in dit geval dus als betrokkene en de BD is hier verwerkingsverantwoordelijke

in haar rol als werkgever DBA wordt mede ingezet om persoonsgegevens van medewerkers te

verwerken bijvoorbeeld voor workflow management Gekoppeld aan bet felt dat er specifieke

afspraken intern Belastingdienst zijn gemaakt over de beperkte wijze waaropdergelijke gegevens al

dan niet geanonimiseerd mogen worden verwerkt vormt deze functionaliteit binnenDBA een risico

ten aanzien van de rechten van BD medewerkers doordat er onvoldoende transparantie is over de

wijze waarop en de mate waarin persoonsgegevens van medewerkers via DBA worden verwerkt

D Beschrijving voorgenomen maatregelen

Beschrijf de voorgenomen maatregelen om de hiervoorbeschreven risico’s van de voorgenomen

gegevensverwerkingen voorde vrijheden en rechten van betrokkene aan tepakken

17 Maatregelen

Beoordeel welke technische organisatorische en juridische maatregelen in redelijkheid kunnen worden

getroffen om de hiervoor beschreven risico’s te voorkomen of te verminderen Beschrijf welke maatregel
welk risico aanpakt en wat het restrisico is na het uitvoeren van de maatregel indien de maatregel het

risico niet volledig afdekt motiveer waarom het restrisico acceptabel is

1 Doelbinding

Stel van alle opgenomen bronnen vast of de doelbinding kan worden gegarandeerd Als deze niet

gegarandeerd kan worden dient de verwerking van die gegevens gestaakt te worden

Voer een autorisatiesysteem in waardoor elke gebruiker de beschikking krijgt over uitsluitend de

voor de medewerker noodzakelijk gegevens Door deze introductie van rollen en het expliciet
toekennen en beperken van autorisaties wordt ten dele voorzien in risico borgende maatregelen

Proportionaliteit2

Stel een onderzoek in naar de noodzaak van de te verwerken gegevens Stel vast welke gegevens elke

type functie ter beschikking gesteld moeten worden op basis van noodzaak

Echter De bruikbaarheid voor de gemiddelde medewerker van DBA hangt sterk samen met de

toegankelijkheid tot gegevens uit veel verschillende bronnen Een en ander leidt echter tot

disproportioneel verwerken van gegevens Door het beperken van de hoeveelheid gegevens wordt

sterk afgedaan aan de bruikbaarheid eigenlijk het gebruiksgemak van DBA Dit zal onvermijdelijk

leiden tot verminderd gebruik van DBA

3 Informatiebeveiliging

Voor dit aspect is de aanbeveling om de applicatie volledig onder te brengen en eventueel tot

herontwerp over te gaan bij de IV keten De geldende beveiligingsnormen zullen dan ook voor DBA

gaan gelden

4 Gegevenskwaliteit waaronder data integriteit

Als DBA in het huidige vorm blijft bestaan verdient het aanbeveling nader te investeren op

toetsingsmaatregelen om de gegevenskwaliteit van gegevensverwerking in DBA te normeren

standaardiseren en garanderen

Data Governance control beheer5
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De beste maatregel die dit meta risico zoveel mogelijk beperkt is buiten het scenario om per direct te

stoppen met DBA en een zo spoedig mogelijke migratie naar een nieuwe infrastructuur voorzieningte
starten

6 Secundaire persoonsgegevensverwerking waaronder bedrijfsvoering DBA gebruik ten aanzien van

BD medewerkers

Verbeter het inzicht in gegevensverwerking op deze grond door bijvoorbeeld expliciete kenbare

opdrachtverstrekking van een daartoe gerechtigde opdrachtgever en logging en monitoring van de

verwerking
De maatregel kan mede in het perspectief van awareness worden betrokken toets en verbeter het

bewustzijn van DBA gebruikers maar ook opdrachtgevers voor DBA onderzoeken ten aanzien van de

spelregels hoe om te gaan met persoonsgegevens over medewerkers in relatie tot de mogelijkheden
die DBAbiedt
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WMK toets versie 0 99 2018 2

Poortquery verzamelbestand aangiften buitenland belastingjaar 2014 vanuit ABSAdvies

I INTERN PERSPECTIEF Opmerkingen OpmerkingenEXTERN PERSPECTIEF

[ oor cteze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat

belastingplichtigen via een vooriopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze

later bij de definitieve aanslag weer terug moeten betalen

Willen Compliance naleving bedrijfsvoering Moreei acceptabel

Verhouding baten lasten voor burger en bedrijf
Efficiency

Organisatieontwikkeling In lijn met hoe de maatschappij werkt

1 INTERN PERSPECTIEF

n

10 2 d EXTERN PERSPECTIEF

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat

belastingplichtigen via een vooriopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze

later bij de definitieve aanslag weer terug moeten betalen De overige juridische aspecten zijn

niet van toepassing aangezien er geen aanbesteding plaats vindt het betreft een interne verwerking

met gebruikmaking van onze bestaande systemen Er hoeft ook geen verwerkersovereenkomst

en of convenant te worden opgesteid aangezien het hier een interne verwerking betreft die past

Mogen Interne tolverdeling Wettelijke grondslag

Beveillging Doelbinding

Bewaren archiveren en vernietigen BAV Juridische aspecten overig indien van toepassing

10 2d

INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

I
De verwerking kan worden uitgevoerd binnen de bestaande werkwijze van de Belastingdienst en

middels gebruik making van bestaande voorzieningen van de Belastingdienst

De maakbaarheid middels e voorzieningen of commerciele marktvoorzieningen is bier niet van

toepassing aangezien er gebruik kan worden gemaakt van de bestaande systemen van de

Belastingdienst Er hoeft dus geen nieuw systeem ontworpen te worden voor deze verwerking Met

Kunnen Maakbaarheid Maakbaarheid

Realiseerbaarheid Rea i iseerbaarheid

implementeerbaarheid Correctie inzage en verwijderrecht
10 2d

Conclusie Correctie inzage en verwijderrecht

Mini Business Case kosten baten

Procedurele signalen Optioneel de geschatte kostenKosten

Vul het Voorblad verder in Optioneel de geschatte batenBaten1

2

3

Overzicht verwerkingswijze 4

Verwerking persoonsgegevens

Pseudonimisering toegepast

Anonimisering toegepast

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Gegevens tbv geautom besluitvorming

Gegevens tbv profileren

Gegevens gebruikt voor testdoeleinden

Externe verwerkers

Gegevensverwerking buiten infra BD

Cloud verwerking

Ja

Inhoudelijke signalenNee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

o 1

o 2

O 3
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□ 7
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WMK toets versie 0 99 2018 2

1 Poortqueries C en M ABS 2015 BuitenlandAdvies

INTERN PERSPECTIEF 1^ ni^^ If 1gtf n OpmerkingeniXTERN PERSPECTIEF

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat

belastingplichtigen via een voorlopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze

later bij de definitieve aanslag weerterug moeten betaien

Willen Compliance naleving bedrijfsvoering Moreel acoeptabel

Verhouding baten lastenvoor burger en bedrijf
Efficiency

p rganisatieo ntwikke iing in lijn met hoe de maatschappij werkt

INTERN PERSPECTIEF 10 2 d iXTERN PERSPECTIEF

I
Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat

belastingplichtigen via een voorlopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze

later bij de definitieve aanslag weerterug moeten betaien De overige juridische aspecten zijn

niet van toepassing aangezien er geen aanbesteding plaats vindt het betreft een interne verwerking

met gebruikmaking van onze bestaande systemen Er hoeft ook geen verwerkersovereenkomst

en of convenant te worden opgesteld aangezien het hier een interne verwerking betreft die past

Mogen Interne rolverdeling Wettelijke grondslag

Beveiliging Doelbinding

Bewaren archiveren en vernietigen BAV Juridische aspecten overig indien van toepassing

10 2d

INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

I
De verwerking kan worden uitgevoerd binnen de bestaande werkwijze van de Belastingdienst en

middels gebruik making van bestaande voorzieningen van de Belastingdienst

De maakbaarbeid middels e voorzieningen of commercieie marktvoorzieningen is hier niet van

toepassing aangezien er gebruik kan worden gemaakt van de bestaande systemen van de

Belastingdienst Er hoeft dus geen nieuw systeem ontworpen te worden voor deze verwerking Met

Kunnen Maakbaarbeid Maakbaarbeid

Reaiiseerbaarheid Reaiiseerbaarheid

Impiementeerbaarheid Correctie inzage en verwijderrecht
10 2d

Conclusie Correctie inzage en verwijderrecht

I

Mini Business Case kosten baten

Procedurele signalen Optioneel de geschatte kostenKosten

Vul het Voorblad verder in Optioneel de geschatte batenBaten1

2

3

Overzicht verwerkingswijze 4

Verwerking persoonsgegevens

Pseudonimisering toegepast

Anonimisering toegepast

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Gegevens tbv geautom besluitvorming

Gegevens tbv profileren

Gegevens gebruikt voor testdoeleinden

Externe verwerkers

Gegevensverwerking buiten infra BD

Cloud verwerking

Ja

Inhoudelijke signalenNee

Nee

0Nee 1

0Nee 2

□Nee 3

DNee ICT voorziening intern mogelijk4

□Nee 5

□Nee 6
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Geen PIA verplicht
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WMK toets versie 0 99 2018 2

1 Poortqueries C en M ABS 2019 BuitenlandAdvies

INTERN PERSPECTIEF 1^ ^ |F If 1gtf n OpmerkingeniXTERN PERSPECTIEF

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat

belastingplichtigen via een voorlopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze

later bij de definitieve aanslag weerterug moeten betaien

Willen Compliance naleving bedrijfsvoering Moreel acoeptabel

Verhouding baten lastenvoor burger en bedrijf
Efficiency

p rganisatieo ntwikke iing in lijn met hoe de maatschappij werkt

10 2 d
INTERN PERSPECTIEF iXTERN PERSPECTIEF

I
Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat

belastingplichtigen via een voorlopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze

later bij de definitieve aanslag weerterug moeten betaien De overige juridische aspecten zijn

niet van toepassing aangezien er geen aanbesteding plaats vindt het betreft een interne verwerking

met gebruikmaking van onze bestaande systemen Er hoeft ook geen verwerkersovereenkomst

en of convenant te worden opgesteld aangezien het hier een interne verwerking betreft die past

Mogen Interne rolverdeling Wettelijke grondslag

Beveiliging Doelbinding

Bewaren archiveren en vernietigen BAV Juridische aspecten overig indien van toepassing

10 2g

INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

I
De verwerking kan worden uitgevoerd binnen de bestaande werkwijze van de Belastingdienst en

middels gebruik making van bestaande voorzieningen van de Belastingdienst

De maakbaarheid middels e voorzieningen of commercieie marktvoorzieningen is hier niet van

toepassing aangezien er gebruik kan worden gemaakt van de bestaande systemen van de

Belastingdienst Er hoeft dus geen nieuw systeem ontworpen te worden voor deze verwerking Met

Kunnen Maakbaarheid Maakbaarheid

Reaiiseerbaarheid Reaiiseerbaarheid

Impiementeerbaarheid Correctie inzage en verwijderrecht
10 2d

Conclusie Correctie inzage en verwijderrecht

Mini Business Case kosten baten

Procedurele signalen Optioneel de geschatte kostenKosten

Vul het Voorblad verder in Optioneel de geschatte batenBaten1

2

3

Overzicht verwerkingswijze 4

Verwerking persoonsgegevens

Pseudonimisering toegepast

Anonimisering toegepast

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Gegevens tbv geautom besluitvorming

Gegevens tbv profileren

Gegevens gebruikt voor testdoeleinden

Externe verwerkers

Gegevensverwerking buiten infra BD

Cloud verwerking

Ja

Inhoudelijke signalenNee

Nee

0Nee 1

0Nee 2

□Nee 3

DNee ICT voorziening intern mogelijk4

□Nee 5

□Nee 6

□Nee 7

Geen PIA verplicht

evt wenselijk

i l

Advies uitvoeren PIA 8
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Hier vindt u on line de meest actuele versie
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1 Poortqueries C en M ABS 2017 BuitenlandAdvies

INTERN PERSPECTIEF OpmerkingenQpmerkfngen EXTERN PERSPECTIEF

Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat

belastingplichtigen via een voorlopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze

later bij de definitieve aanslag weerterug moeten betaien

Willen Compliance naleving bedrijfsvoering Moreel acoeptabel

Verhouding baten lastenvoor burger en bedrijf
Efficiency

p rganisatieo ntwikke iing in lijn met hoe de maatschappij werkt

10 2 d
INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

I I
Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat

belastingplichtigen via een voorlopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze

later bij de definitieve aanslag weerterug moeten betaien De overige juridische aspecten zijn

niet van toepassing aangezien er geen aanbesteding plaats vindt het betreft een interne verwerking

met gebruikmaking van onze bestaande systemen Er hoeft ook geen verwerkersovereenkomst

en of convenant te worden opgesteld aangezien het hier een interne verwerking betreft die past

Mogen Interne rolverdeling Wettelijke grondslag

Beveiliging Doelbinding

Bewaren archiveren en vernietigen BAV Juridische aspecten overig indien van toepassing

10 2g

INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

I
De verwerking kan worden uitgevoerd binnen de bestaande werkwijze van de Belastingdienst en

middels gebruik making van bestaande voorzieningen van de Belastingdienst

De maakbaarheid middels e voorzieningen of commercieie marktvoorzieningen is hier niet van

toepassing aangezien er gebruik kan worden gemaakt van de bestaande systemen van de

Belastingdienst Er hoeft dus geen nieuw systeem ontworpen te worden voor deze verwerking Met

Kunnen Maakbaarheid Maakbaarheid

Reaiiseerbaarheid Reaiiseerbaarheid

Impiementeerbaarheid Correctie inzage en verwijderrecht
10 2e

Conclusie Correctie inzage en verwijderrecht

I

Mini Business Case kosten baten

Procedurele signalen Optioneel de geschatte kostenKosten

Vul het Voorblad verder in Optioneel de geschatte batenBaten1

2

3

Overzicht verwerkingswijze 4

Verwerking persoonsgegevens

Pseudonimisering toegepast

Anonimisering toegepast

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Gegevens tbv geautom besluitvorming

Gegevens tbv profileren

Gegevens gebruikt voor testdoeleinden

Externe verwerkers

Gegevensverwerking buiten infra BD

Cloud verwerking

Ja

Inhoudelijke signalenNee

Nee

0Nee 1

0Nee 2

□Nee 3

DNee ICT voorziening intern mogelijk4

□Nee 5

□Nee 6

□Nee 7

Geen PIA verplicht

evt wenselijk

i l

Advies uitvoeren PIA 8
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1 Poortqueries C en M ABS 2016 BuitenlandAdvies

INTERN PERSPECTIEF Opmerkingen OpmerkingenEXTERN PERSPECTIEF

10 2d Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat

belastingplichtigen via een voorlopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze

later bij de definitieve aanslag weerterug moeten betaien

Willen Compliance naleving bedrijfsvoering Moreel acoeptabel

Verhouding baten lastenvoor burger en bedrijf
Efficiency

p rganisatieo ntwikke iing in lijn met hoe de maatschappij werkt

INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

I I
Door deze vorm van toezicht aan de voorkant van het aangifteproces wordt voorkomen dat

belastingplichtigen via een voorlopige aanslag ten onrechte belastinggeld terugontvangen dat ze

later bij de definitieve aanslag weerterug moeten betaien De overige juridische aspecten zijn

niet van toepassing aangezien er geen aanbesteding plaats vindt het betreft een interne verwerking

met gebruikmaking van onze bestaande systemen Er hoeft ook geen verwerkersovereenkomst

en of convenant te worden opgesteld aangezien het hier een interne verwerking betreft die past

Mogen Interne rolverdeling Wettelijke grondslag

Beveiliging Doelbinding

Bewaren archiveren en vernietigen BAV Juridische aspecten overig indien van toepassing

10 2g

INTERN PERSPECTIEF EXTERN PERSPECTIEF

I
De verwerking kan worden uitgevoerd binnen de bestaande werkwijze van de Belastingdienst en

middels gebruik making van bestaande voorzieningen van de Belastingdienst

De maakbaarheid middels e voorzieningen of commercieie marktvoorzieningen is hier niet van

toepassing aangezien er gebruik kan worden gemaakt van de bestaande systemen van de

Belastingdienst Er hoeft dus geen nieuw systeem ontworpen te worden voor deze verwerking Met

Kunnen Maakbaarheid Maakbaarheid

Reaiiseerbaarheid Reaiiseerbaarheid

Impiementeerbaarheid Correctie inzage en verwijderrecht

10 2 d
Conclusie Correctie inzage en verwijderrech

Mini Business Case kosten baten

Procedurele signalen Optioneel de geschatte kostenKosten

Vul het Voorblad verder in Optioneel de geschatte batenBaten1

2

3

Overzicht verwerkingswijze 4

Verwerking persoonsgegevens

Pseudonimisering toegepast

Anonimisering toegepast

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Gegevens tbv geautom besluitvorming

Gegevens tbv profileren

Gegevens gebruikt voor testdoeleinden

Externe verwerkers

Gegevensverwerking buiten infra BD

Cloud verwerking

Ja

Inhoudelijke signalenNee

Nee

0Nee 1

0Nee 2

□Nee 3

DNee ICT voorziening intern mogelijk4

□Nee 5

□Nee 6

□Nee 7

Geen PIA verplicht

evt wenselijk

r
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Dit onderzoek beschrijft een aantal aspecten van bias en fairness

in datagedreven werken speciaal in het publieke domein We ge

ven een inleiding in het probleem van bias in een machine learning
context en bespreken drie verschillende manieren om fairness te

verhogen

In de eerste plaats wordt een aanpak gepresenteerd die de te ana

lyseren data aanpast door op die data transformaties uit te voe

ren In de tweede plaats wordt een aanpak besproken die het mo-
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1 Inletding

1 1 Bias in machine learning

Met probleem van bias in datagedreven werken is veei besproken zowei in de weten

schappelijke als populaire literatuur en heeft vele aspecten In dit onderzoek worden

daar een paar van besproken Ten eerste wordt in deze inleiding besproken wat er

bedoeid kan worden met bias in machine iearning Met concept a mess wordt hier ais

alternatief voor bias gemtroduceerd In paragraaf 2 worden verschiiiende methoden

om fairness te verhogen besproken waarbij het evaiueren van fairness en de juridi
sche keuze van fairness criteria centraal staan Vervoigens wordt in paragraaf 3 het

reievante juridisch kader geschetst en we eindigen in paragraaf 4 met aanbeveiingen
voor de praktijkvan het datagedreven werken

Om bias in machine iearning te bespreken is het behuipzaam een data analyseproces
weerte geven omdater per processtap bronnen van bias geintroduceerd kunnen wor-

den We gebruiken hier de weergave van Barocas e a 2019 ch 1 in figuur 1 In deze

State of the world Individuals

FeedbackMeasurement Action

Learning
ModelData

Figuur 1

The machine learning loop

figuur wordt een machine learning loop vjeergegeven een eenvoudig procesmodel dat

een iogisch proces van machine learning beschrijft We beginnen met de 1 state of the
world waar we2 dc to verkrijgen door metingen te doen Deze metingen kunnen aan

subjectiviteit en interpretaties onderhevig zijn zie bijvoorbeeid Corbett Davies en Goel

2018 p 3 Vervoigens gebruiken we een 3 model dat ieert van deze data en deze sa

menvat Afhankeiijk van de toepassing wordt het modei gebruikt om bepaaide acties

te ondernemen die van invioed zijn op 4 individuals Zo kunnen personen worden

onderverdeeid in bijvoorbeeid personen met een hoog of laag risico profiel In een

context van predictive policing kan men zich voorstellen dat als dit goed zou werken

het model een directe invioed heeft op de state of the world door bijvoorbeeid cri

minaliteit te voorkomen verandert de wereld Deze figuur is behuipzaam in dat het

ontstaan van unfairness in elke piji afzonderlijk beschreven kan worden Barocas e a

2019

Dit rapport richt zich voornamelijk op het model in figuur 1 inclusief de piji learning
van data naar model en action van model naar individuen Bias en fairness in mo

dellen staan hiermee centraal waarbij bijvoorbeeid machine learning kan voorzien in

voorspellingsmodellen e g James e a 2013
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Alle manieren waarop biases en unfairness in de state of the worid ontstaan en hoe

deze zich naar data vertalen worden hier niet besproken Wij willen benadrukken dat

wij onderkennen dat deze vertaling van de state of the world naar data erg problema
tisch kan zijn Ais bijvoorbeeid in sollicitatieprocedures bepaaide groepen door voor

oordelen zeiden of nooit worden aangenomen dan kan het werken met deze data

deze vooroordeien waarschijniijk slechts reproduceren O Neii 2016

1 2 Bias en fairness

De term bias is een term die voor verschiilende doelen wordt gebruikt Een traditi

oneel gebruik van de term bias is in statistische bias een consistente afwijking van

een schatting Een niet goed gekalibreerd meetinstrument dat constant een te hoge

meting zou weergeven heeft daarmee een bias Miiler Miiier 2004 p 290 net ais

een oneerlijke dobbelsteen Feiier 1971 p 148 Er is uitgebreide literatuur over het

anaiyseren en voorkomen van dergeiijke biases zie bijvoorbeeid Barocas e a 2019

ch 1 Flierbij is het goed onderscheid te maken tussen enerzijds methoden die vaak

op relatief kleine zorgvuldig verzamelde datasets meetinstrumenten construeren en

daarvan de betrouwbaarheid en validiteit onderzoeken Ader Meilenbergh 2008

en anderzijds methoden die meetinstrumenten construeren door middei van big data

analyses waarbij bestaande data gebruikt worden meestalverzameld voor een ander

doel Een controversieel voorbeeld van de laatste methode is het meten van griep

golven door de frequence van gebruik van bepaaide internet zoektermen Lazer e a

2014 waarbij het evalueren van betrouwbaarheid en validiteit niet vanzelfsprekend
is noch eenvoudig o a Schafer van Es 2017 p 222

Floewel gerelateerd aan statistische bias onderscheiden wij hier statistische bias van

het concept algorithmic bias specifiek met het concept a mess Bl] fairness gaat het

om maatschappelijk gezien de wenselijkheid van de uitkomsten in de zin dat deze

eerlijk zijn waarbij we er even aan voorbijgaan dat mensen verschillend kunnen den

ken of wat nu precies eerlijk is Ais een voorspellingsmodel in personeelsselectie er

toe zou leiden dater minder vrouwen worden aangenomen omdatde data uit hetver

leden waarop het model wordt berekend niet representatief zijn voor het heden dan

is er sprake van oneerlijkheid unfairness waarbij dit begrip overlapt met statistische

bias ten gevolge van de verouderde data Ais een voorspellingsmodel de variabele

migrantenachtergrond zou bevatten en migrantenachtergrond tot een hogere voor

spelde kans op een negatieve uitkomst leidt dan is het oneerlijk indien de uitkom-

sten van het voorspellingsmodel tot een negatieve actie ten opzichte van iedereen

met een migrantenachtergrond zou leiden indien de data waarop het model is be-

rekend juist zijn en representatief voor een populatie waarnaar zou moeten worden

gegeneraliseerd dan is er geen sprake van statistische bias maar is er toch sprake
van oneerlijkheid unfairness omdat de actie algemeen geldt voor mensen met een

migrantenachtergrond en niet voor mensen zonder migrantenachtergrond

Concluderend hoewel determ bias regelmatiggebruiktwordt en wel de nieuwef t gin
machine learning wordt genoemd Tramer e a 2015 wordt deze voor meerdere doe-

len gebruikt Wijgebruiken in dit rapport daarom de termfairness Hierbij wordt tevens

aangesloten bij het zich ontwikkelende gebied Fairness Accountability and Transpa
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rency FAT waar al enige jaren specifieke conferenties in bestaan zoals FAT ML en

ACM FAccT In dit document worden de principes a Tness en transparancy ook bespro
ken Fairness wordt besproken in paragraaf 2 Manieren om fairness te verhogen en

transparancy vjordt besproken in paragraaf 3 Juridisch kader Op het begrip accounta-

bility gaat dit rapport verder niet in

2 Manieren om fairness te verhogen

2 1 Fairness en morele of juridische keuzes

Voor het bespreken van wat fairness in een machine learning context betekent is het

belangrijk te benadrukken dat het hier om morele en of juridische ultspraken gaat

geen technologische zoals besproken in het juridisch kader in paragraaf 3 1 Non

discriminatie Echter bepaalde morele en of juridische keuzes rondom fairness kun

nen wel worden uitgedrukt in technische fairness principes Een concreet voorbeeld

hiervan zijn de zogenaamde fairness criteria eisen die we kunnen opieggen aan de te

gebrulken modellen Fletzijn daarmee restricties voor deze modellen

Een fairness criterium dat we bijvoorbeeld kunnen opieggen om algoritmische fairness

te bereiken is dat de kansen om vroegtijdig vrij gelaten te worden uit een gesloten in

stellinggelijk moeten zijn over verschillende groepen ongeacht of criminaliteit in een

groep meer voorkomt dan in de andere Het fairness criterium kan dit garanderen
maar wel tegen een prijs een model met restricties kan over het algemeen minder

goed voorspellen dan een model zonder restricties Corbett Davies Goel 2018 Hier

mee balanceren we tussen enerzijds fairness en anderzijds modelaccuraatheid Een

recent krantenartikel van Boon 2020 bespreekt een specifiek voorbeeld van deze ba

lans tussen enerzijds privacy en anderzijds fraudebestrijding De vraag die daar ge

steld wordt is hoe de nadelige effecten van het gebruik van risicoprofielen voor frau-

debestrijding voor individuele burgers voorkomen of gecompenseerd kunnen worden

Fairness criteria zijn hier een middel voor maar er zijn ook andere manieren om fair-

ness te verhogen die hieronder besproken worden

2 2 Fair modellen

Er volgen hieronder drie voorbeelden van aanpakken die de fairness van modellen

verhogen Elkeaanpakiseen aanpassing op een andere plekin hetdata analyseproces
in Figuur 1 Van elk van de aanpakken wordt een voorbeeld besproken

In de eerste plaats wordt in paragraaf 2 2 2 een aanpak gepresenteerd die de te ana

lyseren data aanpast door transformaties uit te voeren In de tweede plaats wordt In

paragraaf 2 2 3 een aanpak besproken die het model aanpast Hierin is een onder

scheid te maken tussen modellen die specifiek voor fairness worden aangepast of

restricties die worden opgelegd In de derde plaats wordt in paragraaf 2 2 4 een aan-

pak besproken die nadat het model Is ontwikkeld en toegepast een aanpassing doet

in de interpretatiefase Voordat deze aanpakken worden besproken voIgt eerst een pa-

ragraaf over notatie van de gebruikte modellen en fairness criteria die volgen

840334 00259



7BIAS EN FAIRNESS IN DATAGEDREVEN WERKEN

2 2 1 Notatie

Voor het bespreken van modellen en fairness criteria wordt gebruikgemaakt van een

specifieke notatie We hebben enerzijds X reguliere attributen of variabelen featu-

res etc anderzijds zogenaamde beschermde attributen A Hierbij merken we op dat

A normallter een onderdeel is van X maar een aparte status krijgt als we deze marke

ren een morele en of juridische keuze Deze groep beschermde attributen A speelt
een bijzondere rol Het kunnen de variabelen zoals geslacht migrantenachtergrond
e d zijn die we hier willen beschermen tegen biases Tenslotte definieren we de te

voorspellen variabele als Y Deze notatie voIgt algemene machine learning literatuur

zoals bijvoorbeeld James e a 2013 p 16 waar algemene voorspellers worden be

schreven als

Y^f{X e

met Y als de afhankelijke te voorspellen variabele X {Xi X2 ■ Xp als onaf

hankelijke variabelen en als functie welke door machine learning methoden geschat
moet worden De foutterm is e Fairness criteria in deze formule zijn restricties op

Echter ongeacht hoe we schatten en welke fairness criteria gebruikt worden de

keuze wat beschermde en wat reguliere variabelen zijn is een morele en of een juridi-
sche keuze

1

2 2 2 Aanpassen te analyseren data

Een recente en leesbare publicatie waarin een voorstel wordt gedaan de data aan te

passen is van Calmon e a 2017 De auteurs maken een onderscheid tussen de uit

komstvarlabele Y voorspellers X en beschermde attributen A Deze laatste noemen

zij discriminerende variabelen en afhankelijk van hetvoorbeeld kan men denken aan

geslacht of migrantenachtergrond Als de uitkomstvariabele binair is dan kan men

denken aan het trainen van een logistische regressie model of een random forest mo-

del Het is van belangte beseffen dat het negeren van het bestaan van een beschermd

attribuut als migrantenachtergrond door deze variabele niet op te nemen in het mo-

del de unfairness niet verwijdert De reden is dat de invioed van de variabele migrante-
nachtergrond kan gaan zitten in met migrantenachtergrond gecorreleerde variabelen

zoals postcode Voor deze situatie wordt ook wel de term proxy bias gebruikt Een

bekend voorbeeld hiervan is de zgn red line bij het verstrekken van hypotheken in de

V S Hierdoor werden vooral bepaalde migrantengroepen getroffen ondanks dat deze

variabele niet direct gebruikt werd

Wat Calmon e a 2017 voorstellen is om de data in de trainingset te transformeren

en later de data in detestsetopvergelijkbare manierte transformeren Zij stellen voor

de data te vervangen door een aangepaste dataset die aan drie eisen voldoet

1 De afhankelijkheid van de uitkomstvariabele Y van de beschermde attributen A

wordt gelimiteerd N B dus niet geelimineerd

2 Er wordt voldaan aan zgn distortion constraints die moeten tegengaan dat de

veranderingen in de data te groot worden Bijvoorbeeld de verandering in de

leeftijdscategorie mag niet groter of kleiner zijn dan een stap Op grote verande-

ringen staat een penalty
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3 Er is zgn utility preservation d w z dat de getransformeerde data zoveel moge

lijk moeten lijken op de originele data Dit is van belang zodat het uiteindelijk

getrainde model niet teveel afwijkt van het model dat gevonden zou worden op
basis van de oorspronkelijke data

In hun artikel laten zij voor twee in de machine learning literatuurvaakgeanalyseerde
datasets zien dat hun methode in staat is de fairness te verhogen zonder de voorspel

lingskracht van het model al te zeer te verminderen Een van deze uitgewerkte voor

beelden gaat om de COMPAS recidive dataset waar specifieke verstoringen aan de

beschermde variabele race worden toegevoegd om discriminatle te verminderen Er

Is code en een demo beschikbaar en de methode maakt onderdeel uitvan IBM Trus-

ting Al Research Het aanpassen van de data is overigens ook een methode die in het

privacy domein toegepast wordt zie o a Mivule 2013

2 2 3 Aanpassen van model

Het aanpassen van het model zelf zoals geTlIustreerd in Figuur 1 om fairness te ver-

hogen kan op vele manieren Een in de literatuur veelbesproken manier is het op

leggen van fairness criteria aan het model specifieke restricties op uitkomsten voor

groepen of individuen Deze criteria en het gebruik ervan worden veel onderzocht

en besproken in de literatuur momenteel ogenschijnlijk meer dan de andere aanpak
ken We bespreken deze criteria gedetailleerder in een aparte paragraaf 2 3 Fairness

criteria

Naast het opieggen van specifieke restricties de zgn fairness criteria zijn er ook spe-
cifieke modellen die aangepast zijn om fairness te verhogen Een voorbeeld van een

aangepast standaardmodel is FA IR een fair Top s ranking algoritme van Zehlike e a

2017 Het standaardmodel produceert een Jop k ranking op basis van een bepaalde
utiliteit bruikbaarheid denk aan de beste k uit een veel grotere pool kandidaten In

de o re versie hiervan wordt een rangorde geproduceerd waarln group fairness wordt

meegenomen Stel dat er een protected group een beschermde groep is en dat een

Top 100 moet worden gemaakt Het algoritme zorgt er dan voor dat in elke opeen

volgende 25 procent van die Top 100 de proportie van de beschermde kandidaten

statistisch boven of ononderscheidbaar is van een bepaald minimum

Bijvoorbeeld stel dat geslacht de beschermde groep is in een sollicitatieprocedure
voor het werven van programmeurs en dat er 30 programmeurs dienen te worden

geworven Men zou dan een rangorde op kunnen stellen op basis van studieresulta

ten studieduur enzovoort Stel dat er zorg is dat bij het selecteren vrouwen niet eerlijk
worden behandeld in de zin dat ze minder vaak worden geselecteerd Dan staat het

algoritme FA IR toe dat men eist dat bij de selectie van sollicitanten die voor een ge

sprek wordt uitgenodigd in de hoogste subgroep van 15 minimaal 50 procent vrouw

is en in de tweede subgroep van 15 minimaal 50 procent vrouw is Hierbij wordt dus

in iedere subgroep statistisch getoetst In een andere context zou men bijvoorbeeld
kunnen eisen dat het percentage personen met een migrantenachtergrond niet hoger
of lager mag liggen dan een bepaald percentage

Uiteindelijk kan gekeken worden of selectie op basis van alleen geschiktheid dus zon
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der een beschermde groep te definieren niet veel geschiktere kandidaten opievert
dan het gebruik van FA IR Mocht de geschiktheid erg te lijden hebben onder bet ge

bruikvan FA IR dan is het een polltieke keuze hoe men bier mee om wil gaan ook

bier speelt de balans tussen enerzijds goed kunnen selecteren en anderzijds fairness

zoals besproken in paragraaf 2 1 Fairness en morele ofjuridische keuzes

2 2 4 Aanpassen in interpretatiefase

Flet probleem rondom fairness in voorspellingsmodellen wordt uitgebreid besproken
in de context van het voorspellen van recidive Zo bespreken Tollenaar en Wartna

2015 hetklassiekewerkvan Schmidt en Witte 1988 waarin een compromis wordt be-

sproken tussen ethische juridische en statistische argumenten Er wordt bier zoals ge

bruikelijk in machine learning onderscheid gemaakt tussen het trainen van het model

en het model gebruiken voor het maken van voorspellingen James e a 2013

Een interessante aanpak die voorgesteld wordt in bovengenoemde werken is dat de

beschermde variabelen A wel gebruikt worden voor het trainen van het model maar

dat ze niet gebruikt worden wanneer ditgetrainde model gebruikt wordt voor het ma-

ken van individuele voorspellingen Zoals zij hetzelf zeggen Tollenaar Wartna 2015

p 8

Controversiele variabelen die samenhangen met de uitkomst de Ameri

kanen Schmidt en Witte gebruiken ras als het voor de hand liggende voor

beeld moeten dus wel betrokken worden bij de modelspecificatie maar

kunnen bij de individuele predictie of beslissing dus bij de toepassing van

het model in individuele situaties achterwege worden gelaten

Deze elegante aanpak zorgt ervoor dat de correlates tussen predictoren X en A mee

genomen worden in het model waardoor proxy bias wordt geminimaliseerd Proxy
bias is de unfairness die het resultaat is van het weglaten van een specifieke A welke

bijvoorbeeld sterk correleert met een specifieke X bijvoorbeeld educate inkomen

en postcode Dus in bovengenoemd voorbeeld indien men een variabele als migran

tenachtergrond niet in het regressiemodel op zou nemen en migrantenachtergrond
heeft een zelfstandige invioed op de afhankelijke variabele dan gaat het effect van

migrantenachtergrond in andere variabelen zitten de invioed van educatie inkomen

en postcode worden dan sterker

Deze opiossing is post hoc toepasbaar in machine learning eenvoudigweg kunnen

data over A variabelen weggelaten worden in het maken van individuele voorspellin-

gen Dit weglaten is eenvoudig men vult in de voorspelling voor deze variabelen het

gemiddelde in en voor een dummy variabele is dit dan de proportie Een vergelij
kende analyse tussen voorspellingen met en zonder deze beschermde variabelen kan

gebruikt worden om de impact van deze aanpak te kwantficeren

Deze aanpak lijkt ook toe te passen te zijn in de context van de Belastingdienst waar

door het negeren van beschermde variabelen proxy bias geTntroduceerd kan worden

wat ongewenst is maar het gebruik maken van beschermde variabelen voor het voor-

spellen zelf onacceptabel kan zijn Dit lijkt een alternatieve toepassing van het principe
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\ ar\ fairness through unawareness zie paragraaf 2 4 waar de unawareness alleen van

toepassing is bij het voorspellen

2 3 Fairness criteria

De fairness criteria die hieronder beschreven worden zijn wiskundige constructen De

keuzesvoor met welkconstruct wordtgewerkten welkevariabelen worden beschermd

dienen vooraf gemaaktte worden Daarnaast zijn er constructen die elkaar uitsluiten

niet alle fairness criteria kunnen tegelijk geoptimaliseerd worden We merken op dat

de fairness criteria als restricties op modellen gebruikt kunnen worden maar ook als

evaluatie criteria gebruikt kunnen worden om fairness binnen bestaande toepassin

gen te evalueren

Hoewel er verschillende fairness criteria zijn beperken wij ons in de hierop volgende

paragrafen toteen besprekingvan een aantal van de belangrijkste de referenties laten

er meer zien

2 3 1 Onafhankelijkheid

Hetfairnesscriterium onafhankelijkheid ofstatistical parity is als voIgt eenvoudigte om

schrijven de beschermdevariabelen A moeten statistisch onafhankelijkzijn van de uit

komstvariabele Y Met andere woorden voor elke attribuut A bijvoorbeeld geslacht
moet de kans om in een bepaalde subgroep van Y zoals schuldig en onschuldig ge

plaatst te worden ongeveer gelijk zijn Dit criterium wordt o a besproken in Barocas

e a 2019 en Corbett Davies e a 2017 Dit is een restrictieve eis die niet toestaat

dat er verschil is tussen bijvoorbeeld het aantal mannen en vrouwen dat bepaalde
overtredingen begaat

2 3 2 Scheiding

Het fairnesscriterium onafhankelijkheid staat niet toe dat er verschillende correlates

tussen verschillende klassen Y en de beschermde variabelen A bestaan Een milder

fairnesscriterium die deze correlaties toestaat is hetfairnesscriterium scfte d ng^ of con

ditional statistical parity Nog steeds moet de beschermde variabele A statistisch onaf

hankelijk zijn van de uitkomstvariabele Y maar deze mag wel verschillen tussen ver-

schillende klassen in X Bijvoorbeeld als we hetvoorbeeld van vroegtijdige vrijiating
uit een gesloten instelling op pagina 6 volgen dan mag de kans op vroegtijdige vrijia-

ting Y voor mannen en vrouwen A niet verschillen maar deze kans mag wel anders

zijn voor bijvoorbeeld de groep veelplegers ten opzichte van de reguliere groep man-

nen en vrouwen Dit criterium wordt ook besproken in o a Barocas e a 2019 en

Corbett Davies e a 2017

2 3 3 Contrafeitelijk

Naast de twee fairness criteria die hiervoor genoemd zijn zijn er ook andere frame-

works die als fairness criteria opgevat kunnen worden Contrafeitelijke fairness of

counterfactual fairness is hier een voorbeeld van Kusner e a 2017 Contrafeitelijke
fairness gaat er van uit dat een beslissing eerlijk is voor een individu als de beslissing
Y hetzelfde was geweest als dit individu bij een andere contrafeitelijke klasse van het
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beschermde attribuut A had gehoord Deze aanpak is onderscheidend in dat het uit

gaat van individual fairness in plaats van populatiecriteria zoals hierboven genoemd
Zowel Barocas e a 2019 en Kusner e a 2017 gebruiken causale redeneringen Pearl

2009 voor hun fairness criteria dit is overigens niet noodzakelijk voor het gebruikvan
contrafeitelijke fairness

Contrafeitelijke fairness is daarnaast gerelateerd aan de aanpak in paragraaf 2 2 4

Aanpassen in interpretatiefase waarbij na de training van het model de individuele

A niet meer deel uitmaakt van het model in de zin dat deze niet meer in de voorspel

ling wordt gebruikt

2 4 Geen fairness door onwetendheid

Een apart principe om te benoemen is fairness door onwetendheid in de Ilteratuur

fairness through unawareness FTU genoemd Het idee is dat als we de beschermde

attributen A negeren of buiten het model houden fairness zou toenemen Dit principe
wordt ook wel anti classification genoemd Corbett Davies Goel 2018 zie bijv

Dit principe wordt in de literatuur uitgebreid als misconceptie gepresenteerd en bij
voorbeeid besproken in Barocas e a 2019 Corbett Davies en Goel 2018 en Kusner

e a 2017 waar Barocas e a 2019 p 43 het zelfs benoemt als [ •] this practice is

usually somewhere on the spectrum between ineffective and harmful

Ook de voorbeelden in dit stuk over proxy bias illustreren dat dit niet een principe is

waardoor fairness zal ontstaan Tenslotte noemen we dat het niet beschikbaar zijn
van beschermde attributen A bijvoorbeeld om privacyredenen gebruikt kan worden

als argument om FTU toe te passen Echter de beschikbaarheld van A Is niet alleen

voor het verhogen van fairness noodzakelijk maar zelfs voor het kunnen evaiueren of

er unfairness is

3 Juridisch kader

In deze paragraaf wordt het juridisch kader geschetst voorzover dat Invioed heeft op

het ontwerp van een machine learningtoepassing zoals weergegeven in figuur 1

3 1 IMon discriminatie

Bias specifieker unfairness kan in de eerste plaats leiden tot inbreuken op het discri

minatieverbod van artikel 14 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens

EVRM en het gelijkheidsbeginsel van Artikel 1 van de Grondwet Dit verbod en be

ginsel zijn onder meer nader uitgewerkt in strafrechtelijke verboden op discriminatie

Ongelijke behandeling kan in twee situaties gerechtvaardigd zijn als gevallen of groe

pen onvergelijkbaar zijn bijvoorbeeld hogere premies voorde levensverzekering van

rokers of als er een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat voor het onder

scheid bijvoorbeeld positieve discriminatie om maatschappelijke achterstanden van

bepaalde groepen weg te werken Borgesius 2018 Vetzo Gerards 2019 Een be

langrijk onderscheid is dattussen directe en indirecte discriminatie Directe discrimi-

natie is discriminatie op een ontoelaatbare grond zoals geen stageplaats geven aan
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een scholier met een Marokkaanse achtergrond omdat men een hekel heeft aan Ma

rokkanen Indirecte discriminatie is discriminatie op een grand die op zich niet ontoe

laatbaar is maar die wel het effect heeft dat bepaalde groepen ongewenst benadeeld

worden zoals het gebruik van iemands postcodegebied als risicofactor bij fraudebe

strijding waarbij bepaalde postcodegebieden positief kunnen correleren met een be-

paalde etnische achtergrond Of het maken van onderscheid op zo n indirecte manier

discriminatie is hangt af van wat de bovengenoemde criteria in zo n geval zeggen dat

wil zeggen gaat het om onvergelijkbare gevallen Of is er een objectieve en redelijke

rechtvaardiging voor het onderscheid

Belangrijk hier is dat de criteria voor wanneer een direct of indirect onderscheid dis-

criminatie is nIet van technische maar van juridische morele of politleke aard zijn
Het kan dus niet op technische gronden bepaald worden of een bepaalde vorm van

onderscheid discriminatie is daarvoor is juridische morele of politieke argumentatie
nodig Die argumentatie ligt buiten het onderwerp van dit rapport In termen van pa

ragraaf 2 1 of een bepaald attribuut beschermd is of niet dus tot de klasse A behoort

of niet isgeen technische maar een juridische morele of politieke kwestie Is eenmaal

op juridische morele of politieke gronden geoordeeld dat een bepaalde vorm van on-

derscheid discriminatie is dan kunnen zoals uitgelegd in paragraaf 2 wel technische

methoden gebruikt worden om die vorm van discriminatie te ontdekken te voorko

men of te reduceren Over dat laatste gaat dit rapport

Deels gemotiveerd door het tegengaan van discriminatie bevat de Algemene Verorde

ning Gegevensbescherming AVG strenge regels over de verwerking van bijzondere

categorieen persoonsgegevens zoals gegevens over iemands migrantenachtergrond
of seksueel leven De hoofdregel is dat bijzondere gegevens niet zonder uitdrukke

lijke toestemmingvan de betrokkene verwerkt mogen worden en de uitzonderingen

zijn strikt Dit verbod maakt het soms niet gemakkelijker maar juist moeilijker om dis-

criminatie bij machine learningtoepassingen te ontdekken en tegen te gaan omdat

zoals besproken In paragraaf 2 4 het simpelweg verwijderen van die gegevens uit de

trainingsdata vaak geen opiossing is

Overigens is hierbij het onderscheid tussen het moken en gebrutken van datamodellen

relevant Zolang data waaruit het model geleerd wordt geanonimiseerd zijn en het

geleerde model niet in verband wordt gebracht met een specifiek persoon is er geen

sprakevan verwerkingvan persoonsgegevens en is de AVG nietvan toepassing anders

wel Sartor Lagioia 2020 In het bijzonder zijn de hierboven besproken artikelen al

leen van toepassing a Is een model wordt toegepast met een specifiek persoon om over

die persoon een beslissingte nemen Volgens deze redenering zou een aanpak als die

van Schmidt en Witte 1988 zie paragraaf 2 2 4 waarin beschermde attributen wel

gebruikt worden voor het maken van een model maar niet bij het toepassen daarvan

op een specifiek persoon voor wat betreft die beschermde attributen niet onder de

toepassing van de de AVG vallen
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3 2 Equality of arms privacy en transparantie

Ook andere grondrechten zijn relevant Met recht op een eerlijk proces artikel 6 EVRM

en op een effectief rechtsmiddel 13 EVRM zijn relevant omdat er sprake moet zijn van

equality of arms tussen procespartijen Dat kan in het geding komen als de overheid

in een rechtszaak tegen de burger onvoldoende informatie geeft over bijvoorbeeld de

gebruikte gegevens of de working van een gebruikt algoritme Vetzo Gerards 2019

p 17 of als de gegeven informatie alleen door technische specia listen te doorgronden
is

De Raad van State besliste op 17 mei 2017^ over het gebruik van het AERIUS systeem
voor het schatten van stikstofuitstoot bij aanvragen van een vergunning voor stikstof

verhogende activiteiten dat de overheid volledige informatie moet geven over de ge

maakte keuzes en de gebruikte gegevens en aannames om toetsing van de rechtma

tigheid van besluiten op grond van hetsysteem mogelijkte maken

De Hoge Raad voigde de lijn van deze uitspraak in een zaak over geautomatiseerde

bepaling van de WOZ waarde van een object^

Blijkens de zeer recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag 5 februari 2020

ECLI NL RBDHA 2020 865 over het SyRI system Systeem Risico Indicatie kan ook de

zorg omtrent fairness in geautomatiseerde besluitvorming tot transparantie eisen lei

den en wel vanwege het grondrecht op privacy

Het belang van transparantie met het oog op controleerbaarheid is mede

zwaarwegend omdat aan het gebruik van het risicomodel en de analyse
die in dat verband wordt verricht het risico verbonden is dat onbedoeld

discriminerende effecten optreden

De rechtbank acht vervolgens de transparantie omtrent de working van SyRI onvol-

doende Zo zijn de indicatoren van het risicomodel en de gegevens die concreet zijn
verwerkt niet openbaar en ook niet kenbaar voor betrokkenen De rechtbank ver

klaart daarom de wetgeving waarop SyRI gebaseerd is in strijd met artikel 8 EVRM

dat het grondrecht op privacy uitdrukt Dus niet alleen het gelijkheidsbeginsel maar

ook het grondrecht op privacy kan in geval van unfairness geschonden worden en

dat laatste motiveert transparantie eisen Dit impliceert dat het voor ons onderwerp
van belang is dat een machine learningtoepassing die een aanmerkelijk effect heeft

op de belangen of grond rechten van de burger voldoende transparant is voor de

burger

3 3 Motiveringseisen

Ook motiveringseisen voor beslissingen in individuele gevallen kunnen op de hier

boven besproken grondrechten worden gebaseerd Veel procedurele wettelijke re

gelingen bevatten concrete motiveringseisen Zo eist artikel 3 46 van de Algemene
wet bestuursrecht dat elk besluit van een bestuursorgaan dient te berusten op een

deugdelljke motivering Al in 2004 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat het

gebruik van een ondoorzichtig informatiesysteem bij het bepalen van de mate van
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arbeidsongeschiktheid een motiveringsgebrek opievert CRvB 9 november 2004 LJN
AR4717

De AVG legt motiverings en informatieplichten op in geval van volledig geautomati
seerde besluitvorming waarbij persoonsgegevens verwerkt worden Artikel 13 lid 2 f

en 15 AVG geven de betrokkene bij geautomatiseerde besluitvorming recht op nuttige
informatie over de onderliggende logica alsmede het belang en de verwachte gevol

gen van de verwerking voor de betrokkene Volgens artikel 22 AVG geldt dit alleen als

het besluit uitsiuitend op geautomatiseerde verwerkingberust dusals ergeen mense

lijke tussenkomst is De vraag rijst of als de menselijke tussenkomst niet substantieel

is bijvoorbeeld alleen een check aan het eind voor de vorm er nog steeds sprake van

geautomatiseerde besluitvorming Momenteel is nog onduidelijk wat precies als rele

vante menselijke tussenkomst geldt van Deursen Kulk 2020 pp 187 188

Op grond van artikel 22 AVG geldt een algemeen verbod op volledig geautomatiseerde
individuele besluitvorming met inbegrip van profilering waaraan voor de betrokkene

juridische ofanderszinsaanmerkelijkegevolgenzijn verbonden Erzijn uitzonderingen

op dit verbod namelijk

• als de betrokkene uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of

• de verwerking noodzakelijk is voor detotstandkomingof uitvoeringvan een over

eenkomst of

■ de geautomatiseerde besluitvorming noodzakelijk is voor het voldoen aan een

wettelijke plicht of uitvoering taak van algemeen belang

In artikel 4 onderdeel 4AVG is profileringgedefinieerd als iedere vorm van geautomati-
seerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens

bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon worden geevalueerd met

name met de bedoeling zijn beroepsprestaties economische situatie gezondheid per-

soonlijke voorkeuren interesses betrouwbaarheid gedrag locatie of verplaatsingen
te analyseren ofte voorspellen

Er is discussie in de literatuur of de artikelen 13 lid 2 f en 15 AVG de betrokkene een

recht geeft op uitleg van specifieke geautomatiseerde automatische beslissingen Ten

aanzien van geautomatiseerde besluitvorming kunnen drie niveau s van uitleg onder

scheiden worden niveau 1 en 3 worden onderscheiden door Wachter e a 2017 wij
hebben niveau 2 tussengevoegd

1 Functionaliteit en werking van een systeem

2 Het kennismodel geleerd of gerepresenteerd en bij machine learning toepas

singen de data waarmee het model geleerd is

3 Toepassing van het kennismodel op een concreet geval

Volgens Wachter e a 2017 doelt de AVG naar de huidige praktijk van toepassing in de

rechtspraak en door de privacytoezichthouders alleen op het eerste niveau van uitleg
In deze interpretatie zou de AVG geen recht geven op uitleg van geautomatiseerde
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beslissingen in individuele gevallen Maar ze merken ook op dat de interpretatie in

de toekomst onder invioed van toenemend gebruik van geautomatiseerde besluitvor

ming kan verschuiven

Merk hierbij op dat de onder equality of arms besproken uitspraken over transparan

tieverplichtingen niet of in ieder gevai niet duidelijk gaan over de motivering van

specifieke besluiten ze behelzen of meer algemene informatiepiichten van de over

heid of verplichtingen om in een concrete zaak bepaalde gegevens beschikbaar te

stellen

3 4 Validatie

Vaiidatie heeft in termen van het data analyseproces van figuur 1 twee aspecten de

kwaliteit van de vergaarde data en de kwaliteit van het geleerde model Bijna elke

inleiding in data science of machine learning benadrukt dat de kwaliteit van de data

waarmee een model geleerd is zijn ze correct volledig representatief bij de tijd es

sentieel is voor de kwaliteit van het geleerde model Verder zijn er in de wetenschap
veel manieren ontwikkeld om de kwaliteit van een geleerd model te bepalen

Devraag rijstwat het recht zegt over het waarborgen van de kwaliteit van geheel ofge
deeltelijk geautomatiseerde besluitvorming Daar is veel discussie over van Deursen

8t Kulk 2020 ook in de politiek Schaake 2018 maar er zijn voor zover ons bekend

nog geen specifieke regelingen of procedures zoals verplichte certificatieprocedures
De kwaliteit van systemen en data kan wel een rol spelen via algemene beginselen en

regels zoals de hierboven beschreven transparantie en motiveringseisen en de be-

ginselen van behoorlijk bestuur voor de Belastingdienst over deze beginselen^ met

name het zorgvuldigheids en motiveringsbeginsel Maar de toepassing van die alge-
mene regels en beginselen in deze context is nog lang niet uitgekristalliseerd

4 Aanbevelingen

4 1 Implicaties vanuit het juridisch kader

Op zijn minst is uit het juridisch kader af te leiden dat als een specifieke vorm van ge-

automatiseerde besluitvorming het risico van unfairness in zich draagt de Belasting-
dienst de plicht heeft om zorg te dragen voor de inzichtelijkheid en controleerbaarheld

van de in het geautomatiseerde proces gemaakte keuzes aannames en gebruikte ge-

gevens Op welkewijzedat precies moet in de motivering van een besluit ofopandere
wijze door het ter inzage leggen van documenten is minder duidelijk

Wat betekent dit voor het ontwerp van een geautomatiseerd besluitvormingsproces
dat machine learning gebruikt Met andere woorden wat betekenen de keuzes aan-

names en gegevens in de context van machine learningtoepassingen In de eerste

plaats moet voor gewone burgers leesbare documentatie bijgehouden worden over

het systeem en het ontwerpproces het eerste niveau van uitleg Dit kan aan de in

voerkant een beschrijving inhouden van de soorten invoerdata waar ze vandaan ko

men en indien van toepassing hoe de ruwe data bewerkt zijn tot input features en

welke features dat zijn Vervolgens kan een algemene uitleg gegeven worden van het
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leerproces in de machine learning toepassing Op zijn minst kan uitgelegd worden

dat er automatisch gezocht wordt naar statistische dus niet causale of redengevende
verbanden tussen invoer de data en uitvoer de uitkomsten van de analyse Indien

mogelijk kan ook uitgelegd worden hoe een geleerd in de zin van machine learning
model er uitziet Zo kan bij het leren van beslisregels of bomen het idee daarvan uitge-

legd worden Bij deep neural nets is dat omdat ze zelfs voor specialisten nauwelijks te

begrijpen zijn minder zinvol Aan de uitvoerkant kunnen de criteria gegeven worden

op grond waarvan bepaalde uitvoer tot een bepaalde beslissing leidt Als een algoritme

bijvoorbeeld tot een bepaalde kans op recidive komt kan de drempel waarboven dit

tot een nader onderzoek leidt aangegeven worden Dit alles is technisch gezien niet

moeilijk maar vereistwel organisatorische maatregelen en goede documentatie

Minder duidelijk is of ook inzicht gegeven moet worden in het geleerde kennis

model het tweede niveau van uitleg Zo ja dan is er afgezien van intellectuele

eigendomsaspecten een potentieel groot probleem want veel met machine learning

geleerde modellen zijn niet transparent en dus onbegrijpelijk Als deze uitlegverplich
ting inderdaad bestaat dan lijkt er niets anders op te zitten dan een interpreteerbaar
systeem te maken d w z een systeem waarvan het geleerde model transparent d w z

inzichtelijk is bijvoorbeeld een niet al te grote beslisboom Een treffend voorbeeld

daarvan is de simpele beslisboom die volgens Rudin 2019 even accuraat is als het

originele COMPAS model voor het voorspellen van reddive Brennan e a 2009 dat

137 input features bevat en waarvan het kennismodel niet openbaar beschikbaar is

predict arrest betekent dat voorspeld wordt dat de persoon binnen twee jaar opnieuw
voor een misdrijf gearresteerd zal worden

IF age between 18 20 and sex is male THEN predict arrest

ELSE IF age between 21 23 and 2 3 prior offenses THEN predict arrest

ELSE IF more than three priors THEN predict arrest

ELSE predict no arrest

Deze beslisboom is heel goed aan juristen en gewone burgers uit te leggen

Een andere vraag op het tweede niveau van uitleg is of ook de data waarmee het mo-

del geleerd is dat wil zeggen de trainingsdata beschikbaar gesteld moeten worden

Technisch zal dit doorgaans goed mogelijk zijn maar als de trainingsdata niet geanoni
miseerd zijn dan kunnen erjuridische obstakels zijn op grond van de AVG Mogelijk zijn
deze obstakels er zelfs als de data wel geanonimiseerd zijn De Autoriteit Persoonsge

gevens AP heeft deze kwestie recent besproken aan de hand van de afgifte van geag

gregeerde geanonimiseerde locatiegegevens van mobiele bellers om de verspreiding
van het coronavirus in kaart te brengen {Over de anonimiteit van geaggregeerde telecom

locatiedata 2020 Volgens de AP kunnen gegevens worden beschouwd als anonlem

als voor welke party dan ook met inzet van voor het doel redelijke middelen het on

waarschijnlijkis hieruit personen te identificeren In hetgeval van geaggregeerde loca-

tiegegevens heeft wetenschappelijk onderzoek volgens de AP aangetoond dat slechts

vier locaties op omgevingsniveau voldoende zijn om een enkel individu te kunnen

herleiden bijvoorbeeld de omgeving rond iemands werk huis ouderlijk huis en sport
school Daarom zijn dergelijke gegevens volgens de AP persoonsgegevens Mogelijk
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is deze redenering ook van toepassing op andere dataverzamelingen en dan zouden

ze niet zonder meer beschikbaar gesteld kunnen worden Hierbij wordt overigens op

gennerkt dat dit voorai probiematisch is bij gegevens die vaker dan dagelijks worden

bijgewerkt en er robuuste anonimiseringstechnieken mogelijk zijn

Ais daarentegen aileen uitleg van de toepassing van een geieerd kennismodei in een

specifiek gevai vereist is bet derde niveau van uitleg dan is er naast bet interpre
teerbaar d w z transparent maken van bet geieerde modei een tweede mogeiijkbeid
gebruikvan een apartetecbniekvoor bet uitleggen van de uitkomstvan een biack box

d w z een niet transparant algoritme in een concreet gevai Dit vereist aileen dat de

data van een concreet gevai in de black box ingevoerd kunnen worden en de uitkomst

voor dat concrete gevai geobserveerd kan worden Bij sonnnnige tecbnieken vereist bet

ook toegang tot de trainingsdata Er is momenteei veel onderzoek naar deze aanpak
onder de aanduiding explainable Al XAI Adadi Berrada 2018 Robeer 2018 Een

aanpak waarmee een van ons experimenteert is om de trainingsdata te zien als pre
cedenten anaioog aan jurisprudentie in Juridiscbe zin en om een uitkomst van een

black box model in een concreet gevai uit te leggen door met bebulp van case based

reasoning tecbnieken de meest op bet concrete gevai lijkende gevallen in de trainings-
data te laten zien Prakken 2020 In de Al literatuur is er een discussie welke strategie

interpreteerbare dat wil zeggen inzicbtelijke modellen maken of uitlegtecbnieken
voor niet interpreteerbare modellen ontwikkelen de beste is voor bet uitleggen van

toepassingen van modellen in concrete gevallen VriJ algemeen wordt aangenomen

dat verboogde interpreteerbaarbeid een verlaagde voorspellende kwaliteit van een

systeem impliceert maar Rudin 2019 geeft voorbeelden waarin dit niet zo is zoals

de bierboven getoonde beslisregel voor bet voorspellen van recidive Daarnaast is bet

belangrijk te noemen dat XAI niet een metbode is om fairness te verbogen maar om

uitleg te geven

4 2 Aanbevelingen voor het verhogen van fairness

Voor bet verbogen van fairness kunnen er vanuit paragraaf 2 Manieren om fairness

te verbogen een aantal aanbevelingen worden gedaan

Ten eerste is bet belangrijk dat er een besef is dat fairness om morele en ofJuridiscbe

uitspraken gaat Zonder deze basis ziJn er geen tecbniscbe criteria te formuleren die

een bepaald fairness principe proberen te garanderen Hierbij is bet belangrijk dat als

er fairness principes geformuleerd worden zoals fairness criteria en welke gegevens
beschermde attributen zijn deze gegevens ook bescbikbaar zijn voor bet model BiJ
voorbeeld wij adviseren dat kenmerken zoals migratieacbtergrond bescbikbaar zijn
en dat bier fairness principes voor worden geformuleerd zodat fairness op deze ken-

merken geevalueerd en verbeterd kan worden Zonder bescbikbaarbeid van dit soort

beschermde attributen is fairness niet te evalueren en ook niet te verhogen We noe-

men daarbij specifiek dat onwetendheid geen fairness brengt Met het in stalling bren

gen van fairness principes het beschikbaar zijn van de Juiste data en evaluatiemetho

den kan een start worden gemaakt fairness te evalueren

Ten tweede is het behuipzaam om te onderscheiden waar in het analyseproces bij
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voorbeeld volgens figuur 1 defairnessverhogende maatregelen getroffen worden In

dit rapport zijn hier drie niveaus onderscheiden namelijk de data het model en de

interpretatie Deze aanpakken kunnen naast elkaar bestaan en op meerdere plekken
kunnen er fairnessverhogende maatregelen worden getroffen Met het beschikbaar

zijn van evaluatiemethoden van fairness kan er dan gevalideerd worden of de fair-

nessverhogende maatregelen hetjuiste effect hebben Bijvoorbeeld er kan besloten

worden dat het voor een individuele beslissing niet uit mag maken of het individu het

achtergrondkenmerk migratieachtergrond heeft en dat daarom voor de aanpak ge

kozen wordt waarin de interpretatie na afloop aangepast wordt

Hierbij is het belangrijk op te merken dat dit een dynamisch of complex systeem Is

waarbij zoals te zien in figuur 1 acties vanuit modellen invioed hebben op individuen

en daarmee op de state of the world Fairness in datagedreven werken verbeteren is

daarmee niet alleen een technische ingreep maar is afhankelijk van de veranderende

maatschappelijke context waarin de modellen toegepast worden

5 Eindnoten

1 ECLI NL RVS 2017 1259 Ter voorkoming van deze ongelijkwaardige procespositie rust in dit geval opge
noemde ministers en de staatssecretaris de verplichting om de gemaakte keuzes en de gebruikte gege
vens en aannames volledig tijdig en uit eigen beweging openbaar te maken op een passende wijze zodat
deze keuzes gegevens en aannamesvoor derden toegankelijkzijn Deze voiiedige tijdige en adequate be

schikbaarsteiiing moet het mogeiijk maken de gemaakte keuzes en de gebruikte gegevens en aannames

te beoordeien of te laten beoordeien en zo nodig gemotiveerd te betwisten zodat reeie rechtsbescher

ming tegen besluiten die op deze keuzes gegevens en aannames zijn gebaseerd mogeiijk is waarbij de

rechter aan de hand hiervan in staat is de rechtmatigheid van deze besluiten te toetsen

2 HR 17 augustus 2018 ECLI NL HR 201S 1316 r o 2 3 3 indien echter een door het bestuursorgaan ge
nomen besluitgeheel often dele het resultaat is van een geautomatiseerd proces zoals de modelmatige
waardebepaling in het kader van de uitvoering van de Wet WOZ en de belanghebbende dejuistheid van
de bij dat geautomatiseerde proces gemaakte keuzes en van de daarbij gebruikte gegevens en aannames

wil controleren en zo nodig gemotiveerd betwisten moet het bestuursorgaan zorgdragen voor de inzich

telijkheid en controleerbaarheid van die keuzes aannames en gegevens Zonder die inzichtelijkheid en

controleerbaarheid dreigt een ongelijkwaardige procespositie van partijen te ontstaan Een belangheb-
bende kan in geval van besluitvorming op basis van een computerprogramma dat vanuit zijn perspectief
is te beschouwen als een zogenoemde black box immers niet controleren op basis waarvan tot een

bepaald besluit wordt gekomen

3 Zie https www belastingdienst ni wps wcm connect bldcontentnl standaardJuncties prive contact

meningsverschii spelregels algemene_beginselen_van_behoorlijk_bestuur
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