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Managementsamenvatting

De doelstelling van het onderzoek was

Inzicht geven in de kwaliteit van het concept waarborgenkader van de

Belastingdienst Toeslagen en de Douane door deze te vergeiijken met het

normenkader van de ADR teneinde eventue e mogelijkheden te geven aan de

Belastingdienst Toeslagen en de Douane om het concept waarborgenkader te

verbeteren

We hebben een vergelijking gemaakt tussen het concept waarborgenkader en het

normenkader van de ADR Hieruit bleek dat er veel overeenkomsten zijn Met name

daar waar het gaat om inhoudelijke technische waarborgen hadden wij relatief

weinig verschillen Op de punten rondom governance en het inrichten van processen

hebben wij meer verschillen gevonden Daar waar van toepassing hebben wij

suggesties ter verbetering gedaan of aanbevelingen gegeven

Belangrijke verschillen die wij adviseren om op te nemen in het concept

waarborgenkader zijn

Bepaal acceptatiecriteria aan de voorkant van het gebruik van het selectie

instrument Hiermee kan tijdens en achteraf van het gebruik worden bepaald of het

selectie instrument naar behoren functioneert

Regel een continu kwaliteitssysteem in Zorg dat er een procedure is om

bijvoorbeeld klachten te registreren de monitoring hiervan en eventuele verbetering
van het selectie instrument

Zorg dat achteraf het proces dat ten grondslag ligt aan een genomen

beslissing besluit actie waarbij het selectie instrument input heeft geleverd
reconstrueerbaar is Hierbij hoort dan ook de gebruikte data zodat kan worden

aangetoond in welke context en met welke data een keuze is gemaakt

Draag zorg dat vooraf wordt ingeschat welke impact een selectie instrument heeft

voor een individu zijnde een burger of bedrijf Er zal statistisch gezien immers altijd
iemand nadelig effect van ondervinden omdat selectie instrumenten gaan over grote
massa s Maatwerk inclusief risico s en bijpassende beheersmaatregelen moet van

tevoren ingecalculeerd worden

Indien van tevoren wordt ingeschat dat een selectie instrument een hoge impact
heeft het grote gevolgen heeft op een burger bedrijf maatschappij vraagt dit om

meer of een andere betrokkenheid van het top management Stem de governance

en inrichting van checks and balances hier op af

Per oktober 2022 zijn wij nagegaan welke acties UHB heeft genomen naar

aanleiding van de afgestemde onderzoeksresultaten Deze zijn medio maart in het

CIO Overleg van het Beleidsdepartement besproken In dit overleg zijn de

belangrijkste openstaande punten besproken om bevindingen wel of niet over te

nemen gezien de scope en haalbaarheid De definitieve versie van het

waarborgenkader is uitgebracht op 30 juni Hierin zijn de adviezen van de ADR

overgenomen voor zover mogelijk was en zoals toegezegd in de managementreactie
zie bijiage

4 van 19 | Onderzoek waarborgenkader selectieprocessen en instrumenten Belastingdienst Toeslagen en Douane

1580107 00001



1 Inleiding

1 1 Aanleiding onderzoek

De Belastingdienst Toeslagen en Douane maken gebruik van processen en

instrumenten om objecten bijvoorbeeld aangiften aanvragen en verzoeken te

selecteren voor een handmatige beoordeling Naar aanleiding van verschillende

gebeurtenissen in de afgelopen periode bij de Belastingdienst Toeslagen en Douane

is de vraag gerezen of er voldoende waarborgen zijn om de rechtmatigheid en de

transparantie van deze processen en instrumenten beter te garanderen Dit vormt

de aanleiding om de waarborgen rondom de selectieprocessen en instrumenten

nader te onderzoeken en waar nodig te herijken De Belastingdienst Toeslagen en

Douane hebben vanuit hun rol een externe partij gevraagd een waarborgenkader op

te stellen en deze in de conceptfase te laten onderzoeken door de Auditdienst Rijk
ADR Selectieprocessen en instrumenten worden gevormd door voorspellende

algoritmes De ADR heeft een gelijksoortig normenkader ontwikkeld om de

beheersing van de kwaliteit en verantwoorde inzet van een algoritme door de

Rijksoverheid te onderzoeken

Uitvoerings en Handhavingsbeleid UHB heeft als kaderstellende directie bij de

Belastingdienst aan de ADR gevraagd onderzoek te doen naar het opgestelde

concept waarborgen kader aan de hand van haar eigen normenkader en waar nodig

mogelijkheden te geven om het concept waarborgenkader te verbeteren

1 2 Doelstelling en onderzoeksvragen

De doelstelling voor dit onderzoek is

Inzicht geven in de kwaliteit van het concept waarborgenkader van de

Belastingdienst Toeslagen en Douane door deze te vergelijken met het

normenkader van de ADR teneinde eventuele mogelijkheden te geven aan de

Belastingdienst Toeslagen en Douane om het concept waarborgenkader te

verbeteren

Deze doelstelling leidt tot de volgende centrale onderzoeksvraag

Welke bevindingen en adviezen zijn er te geven om de kwaliteit van het concept

waarborgenkader van de Belastingdienst Toeslagen en Douane te verbeteren

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen

geformuleerd

1 Hoe is het concept waarborgenkader vormgegeven en waarin en waarom

verschilt het met het normenkader van de ADR

2 Wat zijn gegeven de reikwijdte voor het concept waarborgenkader

mogelijke blinde viekken aangaande de kwaliteit van het concept

waarborgen kader

3 Welke mogelijkheden zijn er om de kwaliteit van het concept

waarborgenkader te verbeteren
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1 3 Afbakening en definities

Het object van onderzoek is het concept waarborgenkader van de Belastingdienst

Toeslagen en Douane dat aan de ADR is opgeleverd op 29 11 2021 Dit kader is

bedoeld voor de selectieprocessen en instrumenten waarmee op basis van

selectie indicatoren automatisch beoordeeld kan worden welke posten prioriteit
moeten krijgen voor een handmatige beoordeling Het onderzoek richt zich alleen op

dit kader met bovengenoemde inkadering

Dit onderzoek sluiten aan bij de definities die reeds in de eerdere fases van het

onderzoek van de Belastingdienst Toeslagen en Douane dat moet leiden een

waarborgenkader zijn gehanteerd
• Selectie betekent in de context van het waarborgenkader de keuze om een

object wel of niet te beoordelen

• Selectieprocessen zijn de processen die gevolgd worden om op basis van

beschikbare gegevens te bepalen welke van vele objecten beoordeeld

worden

• Selectie instrumenten zijn de geautomatiseerde hulp middelen die in een

selectieproces gebruikt worden om door middel van selectie indicatoren te

bepalen welke objecten geselecteerd worden voor beoordeling vanwege een

bepaalde doelstelling Een voorbeeld zijn risicomodellen

• Selectie indicatoren zijn de indicatoren op basis waarvan met behulp van

gegevens in een selectie instrument wordt vastgesteld welke objecten

prioriteit moeten krijgen voor een beoordeling

In het onderzoek wordt geen aandacht besteed aan werkprocessen die voor of na de

selectie plaatsvinden bij de Belastingdienst Toeslagen en Douane zoals het

handmatige toezicht en het nemen van beslissingen De processtappen voor en na

de risicoselectie vallen dus ook niet binnen de scope van dit onderzoek

Daarnaast geeft het onderzoek geen zekerheid over de juistheid en volledigheid Dit

zou een om een ander type onderzoek vragen waarbij er tevens een alles

omvattende Soil positie zou bestaan Omdat het onderzoeken van algoritmes nog

relatief nieuw is bestaat dit nog niet De normenkaders die er nu zijn waaronder

die van de ADR zijn best practices maar nog altijd aan verandering onderhevig Wij
kunnen daarom geen uitspraken doen of het te onderzoeken concept

waarborgenkader volledig is of juist

Leeswijzer1 4

In hoofdstuk 2 worden de bevindingen weergegeven van het onderzoek alsmede

eventuele aanbevelingen aan de hand van de volgorde waarin de deelvragen in het

concept waarborgenkader staan In hoofdstuk 3 staat de verantwoording van het

onderzoek

6 van 19 | Onderzoek waarborgenkader selectieprocessen en instrumenten Belastingdienst Toeslagen en Douane

1580107 00001



2 Vergelijking conceptwaarborgen kader en

normenkader ADR

In dit hoofdstuk geven we antwoord op de centrale onderzoeksvraag In paragraaf
2 1 gaan wij kort in op de wijze waarop concept waarborgenkader is vormgegeven

en waarin en waarom het verschilt met het normenkader van de ADR deelvraag 1

In paragraaf 2 2 geven we per deelvraag van het waarborgenkader weer wat

verschiiien opvaiiende punten en mogelijke biinde viekken zijn en doen we

aanbevelingen ter verbetering deelvragen 2 en 3 waarbij overigens niet elk

verschil een biinde viek hoeft te zijn en waar verbetering wenselijk is Daarnaast

benoemen we ook punten die ais lezer of gebruiker mogeiijk niet duidelijk zijn

2 1 Concept waarborgenkader heeft meer op levenscyclus gerichte insteek

Het waarborgenkader dient er toe te ieiden dat de rechtmatigheid en transparantie
van het gebruik van selectie lnstrumenten in selectieprocessen gewaarborgd
worden Het kader bestaat uit 7 deelvragen die tezamen met de onderliggende

vragen beantwoord dienen te worden door de directie waarin de gemaakte selecties

door het instrument gebruikt gaan worden

De opbouw van de deelvragen voIgt de levenscyclus van de selectie instrumenten

De eerste vraag is overkoepelend en betreft de inrichting van de organisatie op

gebruik van selectie instrumenten De tweede derde en vierde vraag staan centraal

tijdens de verkenning en voorbereiding die vooraf gaat aan de ontwikkeling De

vijfde en zesde vraag staan centraal in de afsiuiting van de ontwikkelingsfase De

zevende en laatste vraag gaat over de inzet van het selectie instrument De reden

om het op deze manier in te richten zit hem in de ontwikkeling van het selectie

instrument bezien vanuit de rol van de ontwikkelaar in de levenscyclus van het

selectie instrument en daarmee de uitlegbaarheid Aangegeven is dat wanneer de

vragen goed zijn beantwoord en ingevuld door de gebruiker van een selectie

instrument er eenduidig en afdoende uitleg en verantwoording aan externe

partijen zoals de Tweede Kamer of de rechtspraak kan worden gegeven over het

waarborgen van de rechtmatigheid en transparantie

Het normenkader van de ADR kent daarentegen een thematische indeling Dit zou

volgens de opdrachtgever niet werkbaar zijn in het concept waarborgenkader

vanwege de vele thema s die bij verschillende directies en afdelingen spelen Dit zou

gevolgen kunnen hebben voor het verantwoordelijkheidsdenken het afechuiven van

werkzaamheden omdat het thema niet onder iemands verantwoordelijkheid zou

vallen Daarbij is het ADR kader vooral bedoeld om achteraf te controleren het

concept waarborgenkader juist om vooraf en tijdens het gebruik duidelijkheid te

geven over de minimale waarborgen en de betrokken directies hierover aan het

denken te zetten Een indeling zoals gekozen in het concept waarborgenkader helpt
dan beter om de verantwoordingsvraag vorm te geven

Het concept waarborgenkader bevat in tegenstelling tot het normenkader van de

ADR geen normen voor het neerzetten van acceptatiecriteria waaraan een selectie

instrument zou moeten voldoen De gedachte hierachter is dat de processen van de

Belastingdienst Toeslagen en Douane dusdanig verschillend zijn dat er niet centraal

kan worden bepaald wat relevante acceptatiecriteria zouden moeten zijn Op
metaniveau kan dit wel worden aangegeven Met andere woorden in het

conceptwaarborgenkaderkader aangeven dat er acceptatiecriteria opgesteld moeten
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worden maar dat die criteria op directieniveau concreet geformuieerd moeten

worden

2 2 Concept waarborgenkader kent nog ruimte voor verbetering

In dit hoofdstuk geven wij in de volgorde van het concept waarborgenkader aan wat

de verschiiien en opmerkelijke punten zijn in vergeiijking met het normenkader van

de ADR ledere sub paragraaf begint in cursief met een uitleg van de deelvraag
zoals deze is geformuieerd door de Belastingdienst zelf in het

conceptwaarborgenkader

2 2 1 Is de organisatie ingericht op transparant en rechtmatig gebruik van selectie

instrumenten

Het is van belong dat de keuze die voortkomt uit het selectie instrument op een

rechtmatige wijze wordt gemaakt en dat de organisaties transparant zijn naar burgers
en bedrijven over de inzet van setectie instrumenten voor selectie voor beoordeling en

op welke manier dit gebeurt Daarnaast dienen de rollen en verantwoordelijkheden
ten aonzien van een selectie instrument en de rechtmatigheid daarvan duidelijk te zijn

vastgelegd en de eindverantwoordeiijkheid duidelijk te zijn belegd

We zien in vergeiijking met het kader van de ADR in meerdere waarborgen terug dat

er veel aandacht wordt gegeven aan de taken bevoegdheden en

verantwoordelijkheden van de directeur die eindverantwoordelijk is Ook de taken

en of verantwoordelijkheden van de ontwikkelaar en

uitvoeringsmedewerker directie dat het selectie instrument inzet en privacy expert
worden bij diverse stappen genoemd en belegd

Een aantal onderwerpen uit het ADR kader zien we niet of in mindere mate

terugkomen bij de waarborgen en of behoeven enige opheldering Deze zijn
hieronder weergegeven

• De eindverantwoordelijken voor de selectie instrumenten mogen deze alleen

gebruiken voor een vastgestelde termijn waarborg 1 3 De waarborg lijkt
vooral te gaan over de gebruikerstermijn van het instrument en gebruikte
data en niet over de bewaartermijnen van de data en de uitkomsten

Wij bevelen aan ook de bewaartermijnen op te nemen alsmede een procedure voor

het vernietigen van gegevens op te nemen

Aanvullend hebben wij een aantal normen uit het kader van de ADR die wij niet zien

terugkomen in het conceptwaarborgenkader Dit betreft

• Het dient helder te zijn aan wie de uitkomsten van een selectie instrument

worden verstrekt en waarvoor deze worden gebruikt

Wij bevelen aan te beschrijven uit welke context en bronnen de gebruikte data komt

en in welke context de uitkomsten gebruikt worden en door wie

• Wij hebben niet expliciet aangetroffen of vooraf dient te worden nagegaan

of aan alle vigerende wet en regelgeving Is voldaan Het expliciteren ervan

helpt in het borgen van de rechtmatigheid

Het vooraf expliciteren hiervan helpt In het borgen van de rechtmatigheid

• Wij hebben in het concept waarborgenkader geen norm aangetroffen die

aangeeft dat gemaakte keuzes onderling gecontroleerd moeten worden

middels bijvoorbeeld peer review Dit versterkt de kwaliteit Een voorbeeld
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van het omdenken is ervan uitgaan dat het selectie instrument het fout

heeft tenzij Hierdoor moet je als organisatie volledig in staat zijn om uit te

leggen wat er goed aan is

Wij bevelen aan een norm op te nemen die aangeeft dat een organisatie een

maatregel moet opnemen binnen haar kwaiiteitsstelsel voor het intern reviewen van

gemaakte keuzes induslef de vastlegging daarvan

2 2 2 Past het doe van het selectie instrument binnen de taken van de organisatie

Voordat een selectie instrument ontwikkeid wordt moet holder zijn weik doe met

het selectie instrument wordt nagestreefd en hoe deze ambities passen binnen de

wettelijke taken van de organisaties Daarnaast dient het doe van het selectie

instrument in een evenredige verhouding te staan tot de impact ervan op belangen
en rechten van burgers en bedrijven

In vergeiijking met het ADR kader zien we veel normen overeenkomen die ingaan

op het bewustzijn van en inperken van risico s

Wat opvalt als verschil is

• De aannames over het verwerkingsproces maken deel uit van het

vastgelegde doelgebruik Hierin moet duidelijk zijn hoe de uitkomst gebruikt
wordt om tot een keuze voor beoordeling te komen en hoe de resultaten

van de beoordeling vastgelegd worden waarborg 2 2

Deze waarborg kent overeenkomsten met de waarborgen 5 6 en 5 4 Er is

beschreven wat er vanuit weik doel vastgelegd moet worden maar niet

waar hoe en door wie Daarnaast treffen wij ook geen waarborgen omtrent

vastlegging prestatie acceptatiecriteria en of hyperparameters aan Als er

bijvoorbeeld een document is waar dit in staat is het helder waar het staat

en of het doel gehaald is of niet

Wij bevelen aan in het waarborgenkader op te nemen dat er een document komt

waarin staat wat er opgenomen moet worden in weik document Daarnaast bevelen

wij aan om vooraf met name de acceptatiecriteria te bepalen waaraan gedurende de

perlode dat het seiectie instrument draait en daarna de uitkomsten kunnen worden

getoetst Dit laatste raakt meerdere waarborgen in het concept kader

Daarnaast hebben wij nog een tweetal punten die niet in het concept

waarborgenkader staan

• In het concept waarborgenkader hebben wij niet expliciet aangetroffen dat

van tevoren moet worden ingeschat welke consequenties een selectie

instrument heeft voor een individu zijnde burger of bedrijf Er zal statistisch

gezien immers altijd iemand nadelig effect ervan ondervinden omdat

selectie instrumenten gaan over grote massa s Maatwerk moet van tevoren

ingecalculeerd worden

• Daarnaast hebben wij geen waarborg aangetroffen die ingaat op het bepalen
van de impact van het in te zetten selectie instrument op de burger bedrijf

maatschappij Een hogere impact vraagt om meer of andere betrokkenheid

van het top management

Wij bevelen aan om normen op te nemen die borgen dat van tevoren de impact op

het individu wordt bepaald en richt standaard In dat maatwerk mogelijk is Tevens

bevelen wij aan dat aan de hand van de mate van impact de goverance en checks

en balances hierop aan te laten sluiten
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2 2 3 Zijn de gegevens geschikt voor het doe van het selectie instrument

Om te kunnen functioneren heeft een selectie instrument gegevens nodig die

langs selectie indicatoren beoordeeld kunnen warden Daarnaast warden vaak

gegevens gebruikt om te onderzoeken hoe het selectie instrument op een

naievingsrisico kan prioriteren Daarom dient informatie over burgers en bedrijven
alleen in de selectie gebruikt te warden ais deze gegevens ook daadwerkeiijk

geschikt zijn om de doelsteilingen van de selectie te behalen

In het concept waarborgenkader is veel aandacht besteed aan de data die gebruikt
wordt voor het seiectie instrument In vergelijking met het ADR kader zien wij geen

missende waarborgen Wij hebben slechts enkele opmerkingen ter aanvulling op de

reeds bestaande waarborgen

• In waarborg 3 1 wordt gesproken over het trainen van het model Voor de

volledigheid kan dit worden aangevuld dat het ook moet gaan om het her

trainen van het model

• Tevens wordt in waarborg 3 1 het belang onderkend van het trekken van

een steekproef ten einde vast te stellen dat de gebruikte data nog

representatief is voor de populatie Indien mogelijk worden beoordeeide

gegevens vergeleken met een gegevensverzameling die willekeurig gekozen
is voor beoordeling op naleving steekproef

Wij bevelen aan hier verder in te gaan dan alleen indien mogelijk en dat dit attijd
het gevai moet zijn Wanneer dit niet mogelijk is moet heroverwogen worden of het

seiectie instrument wei ingezet kan worden

• Ook wordt er in waarborg 3 1 afgedwongen dat gebruikte datasets die uit

meerdere bronnen komen met elkaar vergeleken en aangesloten moeten

worden Niet moeten alleen de bewerkingen worden vastgelegd ook moeten

deze worden getoetst om de impact ervan te bepalen Daarbij is het ook van

belang om de omstandigheden waarin de verandering plaatsvonden vast te

leggen zodat verklaarbaar is waarom er een verandering was Daarnaast is

het ook van belang om elke verandering van het data model en of de

acceptatlecriteria vast te leggen

Wij bevelen aan om naast aansluitingen van datasets ook de gewijzigde

omstandigheden veranderde datamodellen en of acceptatlecriteria vast te leggen

• In waarborg 3 2 wordt gevraagd om alleen aanvullende experimenten te

doen in gevai van twijfel Wij zouden ais uitbreiding hierop willen opmerken
dat er op structurele basis monitoring moet zijn om zeker te zijn dat het

selectie instrument op een goede manier werkt

Wij bevelen aan om een actieve monitoring In te richten om te alien tijde te weten

of het selectie instrument nog presteert conform de vooraf opgestelde
acceptatlecriteria

• In waarborg 3 3 maar ook in andere waarborgen wordt gevraagd om de

processen omtrent juistheid volledigheid en tijdigheid te beschrijven

Wij bevelen aan tevens een waarborg op te nemen waarin staat om de juistheid
volledigheid en tijdigheid ook daadwerkeiijk vast te stellen

2 2 4 Is gebruik van de gegevens toegestaan voor het doe van het selectie instrument

Ais de gegevens geschikt zijn om het doe van het selectie instrument te behalen

moet beoordeeld worden of het gebruik van deze gegevens ook is toegestaan Naast
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de vraag of het gebruik van de gegevens is toegestaan speelt ook de wenselijkheid
van dat gebruik mee

Wij merken op dat er veel aandacht is besteed aan normen die bepalen of en in

welke mate het gebruik van gegevens is toegestaan Wij hebben vanuit de

vergeiijking met het ADR kader geen blinde viekken aangetroffen slechts enkele

punten ter verbetering

• Er wordt in waarborg 4 1 impliciet ingegaan op wat het belang is van goede

inputdata en of deze passen bij het doel Er wordt niet expliciet gevraagd
vast te stellen wat de doelpopulatie is de groep waarop het selectie

instrument betrekking heeft Dit zou wel de duideiijkheid bevorderen

2 2 5 Is de methode geschikt voor het doel van het selectie instrument

Wanneer is vastgesteld dat de gegevens geschikt zijn voor het doel en dat het

gebruik is toegestaan dient ook vastgesteld te worden dat de methode waaronder

de werking en de Inrichting van het selectie instrument geschikt is voor het doel

van het selectie instrument Het selectie instrument moet voldoende betrouwbaar

zijn en het nagestreefde doel aantoonbaar bereiken door het maken van valide

selecties voor beoordeling

Er zijn veel waarborgen opgenomen die ingaan op de validiteit ofwel of de methode

geschikt is Wij hebben vanuit de vergeiijking geen normen gevonden die aangevuld
moeten worden in het concept waarborgenkader Wel hebben wij enkele

opmerkingen die aanvullend zijn of ter aanscherping van bestaande waarborgen

Waarborg 5 2 gaat er over dat selectie instrumenten alleen gebruikt mogen
worden waarvan de werkwijze herleidbaar uitlegbaar en navoigbaar is

Besluiten genomen door of aan de hand van het selectie instrument zijn
echter herroepelijk Een eenduidige herbeoordelingsprocedure inclusief

analyse middels het selectie instrument zou aanwezig moeten zijn Deze

waarborg gaat hier niet op in

Wij bevelen aan om in de waarborg een eenduidige procedure op te nemen op te

nemen waarmee helder wordt op basis van welke criteria een selectie instrument

tot een uitkomst Is gekomen

• De directie moet te alien tijde vertrouwen hebben in het selectie instrument

waarborg 5 1 DIt is ons inziens een begrijpelljk maar moeilijk te

objectiveren begrip Praktischer is om dit vast te stellen aan de hand van

door de organisatie vooropgestelde criteria

Wij bevelen aan om het begrip vertrouwen verder te operationallseren of

handvaten te bieden waaraan het gemeten kan worden

• Waarborg 5 7 geeft aan dat de betrouwbaarheid moet worden getest maar

geeft verder niets aan over de vereisten van de criteria die bij zo n test voor

betrouwbaarheid gehanteerd dienen te worden Deze dienen ook vooraf

opgesteld te worden Tevens dient er ook een test te worden uitgevoerd op

de sensitiviteit i

Wij bevelen aan de waarborg uit te breiden met de vereisten van de criteria

waartegen getest wordt en een test op sensitiviteit van het selectie instrument

^
it informs about the proportion of actual positive cases that have gotten predicted as positive by the model
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2 2 6 Is de methode toegestaan om het doe van het selectie instrument te behalen

Net als bij het gebruik van gegevens speelt ook voor de methode de werking en

de inrichting van het selectie instrument de vraag of deze is toegestaan Het gaat
met name om de vraag of de wijze waarop de gegevens over objecten beoordeelt

wordt is toegestaan Dit vraagstuk moet net als het gegevensgebruik in de eerste

plaats beoordeeld warden iangs de iijnen van doelbinding noodzakeiijkheid

proportionaliteit of evenredigheid en subsidiariteit

Bij deze deelvraag hebben wij ook veel overeenkomsten gevonden met het

normenkader van de ADR Met name punten over validiteit en gelijkheid van

behandeling door het selectie instrument komen veelvuldig aan de orde

• Om te voorkomen dat er interpretatieverschillen of fouten insluipen bij
medewerkers of gebruikers van het selectie instrument is het belangrijk dat

zij de beschikking hebben over een eenduidige beschrijving van het selectie

instrument In waarborg 6 3 wordt aiieen gemeid dat het opvraagbaar moet

zijn

Wij bevelen aan dat de waarborg wordt aangevuld met de vrije toegankeiijkheid van

een beschrijving voor gebruikers en of medewerkers zodat zij deze te alien tijde
kunnen raadplegen

• Burgers bedrijven moeten de mogelijkheid hebben om niet onderworpen te

zijn aan geautomatlseerde besluitvorming door het selectie instrument

zonder menselijke tussenkomst Het moet voldoen aan de AVG en aan de

menseiijke maat Waarborg 6 6 gaat niet dieper in op de afweging of

automatische besiuitvorming of betekenisvoiie menselijke tussenkomst

gewenst is

Wij bevelen aan hier in de waarborg op te nemen dat wordt vastgesteld of er sprake
is van automatische besiuitvorming of niet en of een menseiijke tussenkomst al dan

niet gewenst is en op weik moment in het proces

2 2 7 Is het gebruik van het selectie instrument bltjvend in overeenstemming met het

doel van het selectie instrument

Het selectie instrument moet blijvend aan de waarborgen blijven voldoen Om deze

waarborgen te kunnen toetsen moet helder vastgelegd worden wat het doel van het

selectie instrument is hoe rechtmatigheid van handelen gewaarborgd wordt en hoe

het proces voor en na inzet van het selectie instrument er op hoofdlijnen ult ziet

Het gaat er dan met name om situaties waarin de omgeving veranderd of als er niet

meer aan eerder gestelde eisen kan worden voldaan

Vergelijking met het ADR kader leert dat er met name veel aandacht is besteed aan

voldoende kennis en capaciteit bij medewerkers die met het selectie instrument

werken Wij hebben wel enkeie opmerkingen en aanvullingen die met name gaan

over monitoring en aanpassen van het selectie instrument

• In waarborgen 7 1 en 7 6 worden normen beschreven over het toetsen van

het seiectie instrument Bepalend is of het selectie instrument voldoet aan

de vooraf opgestelde criteria Uit de waarborg en toelichting komt dit niet

naar voren

Wij bevelen aan om expliciet op te nemen dat een toets achteraf moet plaatsvinden

tegen de vooraf opgestelde acceptatiecriteria
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• Waarborgen 7 2 en 7 6 gaan over de rol van de eindverantwoordelijke van

het selectie instrument Uit de waarborgen komt niet helder naar voren dat

de eindverantwoordelijke expliciet verantwoording aflegt bijvoorbeeld in

managementrapportages of jaarverslagen De eindverantwoordelijke dient

voorafgaand verantwoording af te leggen over de inzet van het selectie

instrument en achteraf over de gereaiiseerde effectiviteit en functionaliteit

Wij bevelen aan de verantwoordingseis op te nemen in het concept

waarborgenkader Hiermee wordt geanticipeerd op de aankomende AI verordening

• Waarborg 7 4 stelt dat er een kwaliteitsmanagementsysteem moet zijn
zodat meldingen tijdig tot maatregelen kunnen leiden Een goed

kwaliteitssysteem behelst dat er een mogelijkheid is om klachten in te

dienen zowel interne als externe klachten en dat er ook op een adequate
manier mee wordt omgegaan in evaluaties Dit zien wij nog niet terug in de

waarborg

Wij bevelen daarom aan om in de waarborg op te nemen dat er een mogelijkheid is

om klachten in te dienen deze te monitoren en structureel mee te nemen in de

periodieke evaluaties van het selectie instrument

Daarnaast is er een norm vanuit het ADR normenkader die niet terugkomt in het

conceptwaarbogenkader

• Wij hebben behoudens de Archiefwet geen waarborg aangetroffen die

aangeeft dat indien de impact van een selectie instrument dit vereist de

totale input en output data bewaard worden

Wij bevelen aan dat bij de impact bepaling van een seiectie instrument ook bepaald
moet worden weike gegevens bewaard dienen te worden en hoe lang met

inachtneming van de geldende wetgeving hierover

2 3 Opvolging aanbevelingen

Na het verstrekken van de concept rapportage heeft de organisatie een

management reactie opgesteld zie bijiage Per oktober 2022 zijn wij nagegaan

weike acties UHB heeft genomen naar aanleiding van de afgestemde
onderzoeksresultaten Deze zijn medio maart in het CIO Overleg van het

Beleidsdepartement besproken In dit overleg zijn de belangrijkste openstaande

punten besproken om bevindingen wel of niet over te nemen gezien de scope en

haalbaarheid De definitieve versie van het waarborgenkader is uitgebracht op 30

juni 2022 Wij zijn nagegaan in weike mate de toezeggingen vanuit de organisatie
om bevindingen al dan niet over te nemen daadwerkelijk zijn doorgevoerd in de

definitieve versie van het waarborgenkader Hier zijn geen bevindingen uit naar

voren gekomen
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3 Verantwoording onderzoek

3 1 Werkzaamheden en afbakening

Het object van onderzoek betreft het concept waarborgenkader

Voor het onderzoek is het concept waarborgenkader van de Belastingdienst

Toeslagen en Douane vergeleken met het ADR normenkader om algoritmes te

onderzoeken Het normenkader van de ADR is ontwikkeld met behulp van nationale

en internationale richtlijnen en rapporten o a de concept richtlijnen van het

ministerie van JenV de AI impact assessment van het ECP de ethics guidelines for

trustworthy AI van de EC en het Privacy Control Framework van NOREA Daarnaast

is het kader afgestemd met concept toetsingskaders van andere partijen

In dit onderzoek zijn de volgende onderwerpen uit het ADR normenkader^ bekeken

in het waarborgenkader governance privacy ethiek inputkwaliteit modelkwaliteit

en outputkwaliteit Om te komen tot beantwoording van de in paragraaf 1 2

geformuleerde onderzoeksvragen hebben we het concept waarborgenkader
bestudeerd en vergeleken met het ADR normenkader waarbij naast de gap s

aanvullend ook overige opvallendheden en onduidelijkheden zijn meegenomen
Aanvullend is een interview gehouden met betrokken verantwoordelijken voor het

concept waarborgenkader De uitvoering is daarmee conform de overeengekomen
werkzaamheden in de opdrachtbevestiging

De bevindingen in dit rapport geven inzicht in de uitkomst van de vergelijking van

het normenkader van de ADR en het concept waarborgenkader en gaat niet over de

juistheid en of volledigheid van gemaakte ethische keuzes en of waarborgen Dit zou

een om een ander type onderzoek vragen waarbij er tevens een alles omvattende

Soil positle zou bestaan Omdat het onderzoeken van algoritmes nog relatlef nieuw

Is bestaat dit nog nIet De normenkaders die er nu zijn waaronder die van de ADR

zijn best practices maar nog altijd aan verandering onderhevig Wij kunnen daarom

geen uitspraken doen of het te onderzoeken concept waarborgenkader volledig is of

juist

De bevindingen in dit rapport zijn afgestemd middels hoor en wederhoor

3 2 Gehanteerde standaard en kwaliteitsborging

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale

Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing Dit onderzoek

verschaft geen zekerheid in de vorm van een oordeel of conclusie omdat het een

onderzoeksopdracht betreft en geen controle beoordelings of andere assurance

opdracht Als hier wel sprake van was geweest dan zouden we wellicht andere

zaken hebben geconstateerd en gerapporteerd

De opdracht is uitgevoerd conform de algemene uitgangspunten voor de uitoefening
van de interne auditfunctie bij de rijksdienst Daarbij hoort ook een stelsel van

kwaliteitsborging Een onderdeel daarvan is dat er een onafhankelijke

kwaliteitstoetsing heeft plaatsgevonden op deze onderzoeksopdracht

^
Waarborgenkader selectie instrumenten versie 1 0

^ Normenkader Algoritme 20210430
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3 3 Verspreiding rapport

De opdrachtgever Persoonsgegevens is eigenaar van dit rapport Dit rapport is

primair bestemd voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn

overeengekomen Hoewel het rapport de context van het onderzoek zo goed

mogelijk probeert te beschrijven is het mogelijk dat iemand die de context niet

volledig kent de uitkomsten anders interpreteert dan bedoeld

In de ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de

Auditdienst Rijk ADR een rapport heeft geschreven het rapport binnen vier weken

op de website van de rijksoverheid plaatst tenzij daarvoor een uitzondering geldt
De minister van Financien stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer

met de titels van rapporten die de ADR heeft uitgebracht en plaatst dit overzicht op

www rijksoverheid nl
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4 Ondertekening

11 november 2022

Persoonsgegevens

Auditdienst Rijk
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Bijiage Managementreactie

Manaaementreactie advies ADR

De Belastingdienst dankt de ADR voor het advies op het conceptkader met

waarborgen voor selectie instrumenten De aanbevelingen die in het advies gedaan

zijn zijn behuipzaam geweest om het waarborgenkader verder aan te scherpen en

veruit de meeste aanbevelingen zijn dan ook meegenomen bij de verdere

ontwikkeling van het waarborgenkader Zo is onder meer in het waarborgenkader

opgenomen dat er acceptatiecriteria voor een selectie instrument geformuleerd
moeten worden en dat klachten van burgers en bedrijven gebruikt moeten kunnen

worden om een selectie instrument te verbeteren

Het advies van de ADR wordt op enkele punten niet verwerkt omdat deze punten
niet passen binnen de afbakening van het project waarbinnen het waarborgenkader
wordt ontwikkeld Voor een deel van de aanbevelingen geldt namelijk dat er nieuwe

omvangrijke systemen gebouwd zouden moeten worden om de archivering vorm te

kunnen geven die op grond van die aanbevelingen nodig zijn Daarnaast zien enkele

aanbevelingen van de ADR niet zozeer op de processen waarin selectie

instrumenten worden ingezet maar op de processen die daarvoor of daarna

plaatsvinden Ook deze aanbevelingen vallen buiten de reikwijdte van het project
waarbinnen het waarborgenkader wordt ontwikkeld
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