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Persoonsgegevens

nota Tekenversie reactie op vragen over Woo besiuit
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Datum

12 maart 2023

Notanummer

2023 0000043057

Sijiagen
1 Aangepaste vsrsJe van

concept Kamerbrief

2 Overzicht aigoritmes TSL

3 Eerdere nota s die

actief openbaar worden

Gemaakt

Aanleiding

Hierbij de tekenversie van de Kamerbrief met daarin de reactie op vragen van de

vaste Kamercommissie Financien naar aanleiding van bet Woo besluit aigoritmes

bij de Belastingdienst en Toeslagen

Beslispunten voor beide staatssecretarissen

• Gaat u akkoord met de voorgestelde conceptantwoorden
• Gaat u akkoord met het openbaar maken van de nu voorliggende nota en

de eerdere beslisnota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking
nota s Omiijnde delen en de informatie onder het kopje Tnformatie die

niet openbaar gemaakt kan worden worden voorafgaand aan

openbaarmaking onzichtbaar gemaakt
• Indian u akkoord bent dan wordt u verzocht de Kamerbrief te

ondertekenen

Kernpunten
• Naar aanieiding van enkele opmerkingen van de stas TD 19507 Stas TD

is de tekst van de brief licht aangepast Deze aanpassingen raken aileen

het Toeslagen deei van de brief

• Het Beiastingdienst deel van deze brief eerste en laatste twee vragen is

hetzelfde als de eerder voorgeiegde versie De stas FB heeft aan de hand

van een eerdere nota akkoord gegeven op de conceptbeantwoording

19507p Stas

• In de nieuwe versie van de conceptbrief wordt aan de stas FB verzocht

om de brief mede te ondertekenen omdat enkeie vragen deels zien op

de Belastingdienst

Communicatie

Nvt

Politiek bestuurlijke context

Er is discussie in de politiek media en samenleving over de inzetbaarheid van

aigoritmes en risicomodellen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Doc. nr. Datum Titel doc. Toelichting

1 1-2-2023

Nota - StasTD - Antwoorden op vragen vaste Kamercommissie 

Financiën n.a.v. Woo-besluit Algoritmes bij BD en TSL

De conceptbeantwoording wordt voorgelegd aan de 

staatssecretaris Toeslagen en Douane.
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Ministerie van Financien

Toeslagen
Directle Strategic Recht

8l Beleid

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretahs van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Antwoorden op vragen vaste Kamercommissie Financien

n a v Woo besluit Algoritmes bij BD en T5L Datum

1 februarl 2023

Notanummer

2023 0000019507

Bijiagen
1 Conceptreactie
2 Overzicht

informatieproducten TSL

3 Kamerbrief van 31

oktober 2022

Aanieiding

Bijgaand treft u de conceptbeantwoording op de vragen van de vaste commissie

voor Financien over de op 31 oktober 2022 toegezonden brief inzake het Woo

besluit algoritmes bij Belastingdienst en Toeslagen en toezegging inventarisatie

modellen Toeslagen

BesMspunten
Staatssecretaris Toeslagen en Douane

• Gaat u akkoord met de voorgestelde conceptantwoorden
• Gaat u akkoord met het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beieidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde delen en

de informatie onder het kopje Tnformatie die niet openbaar gemaakt kan

worden worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt
• Indian u akkoord bent dan wordt u verzocht de Kamerbrief te

ondertekenen

Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst

• Gaat u akkoord met de voorgestelde conceptantwoorden De eerste en

laatste twee vragen hebben ooki betrekkino oD de Belastingdienst

• Gaat u akkoord met het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beieidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde delen en

de informatie onder het kopje Tnformatie die niet openbaar gemaakt kan

worden worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Kernpunten

Op 31 oktober 2022 heeft u de brief inzake het Woo besluit algoritmes bij

Belastingdienst en Toeslagen en toezegging inventarisatie modellen

Toeslagen naar de Kamer verstuurd

Naar aanieiding daarvan heeft het lid Omtzigt enkele vragen gesteld De

vragen zien op de openbaar gemaakte documenten en het gebruik en de

aanwezigheid van risicomodellen in het algemeen

De eerste en laatste twee vragen hebben ook betrekking op de

Belastingdienst
Naast de beantwoording van enkele vragen wordt op verzoek een

totaaloverzicht van algoritmes in informatieproducten modellen en

Zie bijlag HI
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applicaties van Toeslagen gedeeld met de Kamer Daarin zijn waar nodig

persoonsgegevens gelakt
• De conceptbeantwoording is afgestemd met de Belastingdienst Beide

woordvoerders zijn op de hoogte

Communicatie

N v t

Politiek bestuurlijke context

Er is discussie in de politiek media en samenieving over de inzetbaarheid van

aigoritmes en risicomodeiien

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

N v t
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