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Geachte , 

Bij brief van 10 september 2021, door UWV ontvangen op 13 september 2021, heeft u een 
bezwaarschrift ingediend tegen onze beslissing van 29 juli 2021. Met deze brief wordt op het 
bezwaarschrift beslist. 

Beslissing op bezwaar 

UWV heeft besloten om uw bezwaar deels gegrond te verklaren. Dit betekent dat wij het besluit 

van 29 juli 2021 gedeeltelijk herroepen. UWV erkent het grote belang van transparantie bij de 

inzet van algoritmes in het kader van controle en toezicht, waarbij tevens op juiste wijze rekening 

gehouden wordt met de keerzijdes daarvan. Wij maken daarom alsnog een gedeelte van de 

verzochte informatie openbaar over software en algoritmes die worden gebruikt door UWV bij de 

opsporing van fraude. Daarnaast zien wij aanleiding om de motivering van het besluit op een 

aantal onderdelen te wijzigen of aan te vullen. Onder het kopje 'Overwegingen ten aanzien van de 

gronden van bezwaar' lichten wij dit aan u toe.  

Verloop van de procedure 
Op 3 juni 2021 heeft u met een beroep op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: 
Wob) verzocht om de openbaarmaking van documenten met informatie over software en 
algoritmes die worden gebruikt door UWV bij de detectie van fraude.  

Op 29 juli 2021 heeft UWV een beslissing genomen op uw Wob-verzoek. In deze beslissing hebben 

wij u deels verwezen naar reeds openbare informatie, zijn voor bepaalde onderdelen van het 

verzoek geen documenten aangetroffen en lieten wij u weten dat voor de overige onderdelen 

openbaarmaking van de informatie op grond van de Wob achterwege moet blijven. 

Naar aanleiding van de beslissing heeft er een gesprek plaatsgevonden waarin aan u een
mondelinge toelichting is gegeven over de inzet van risicoscans. Op 10 september 2021 bent u in
bezwaar gegaan tegen de beslissing. Daarbij heeft u tevens uw Wob-verzoek verduidelijkt.  

Op 21 oktober 2021 hebben wij per brief de termijn voor de beslissing verdaagd. 

Hoorzitting 
Per brief van 23 september 2021 bent u geïnformeerd over uw recht om over het bezwaarschrift te 
worden gehoord. U heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw bezwaren tijdens een 
hoorzitting toe te lichten. 
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- 
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Beslissing op bezwaarschrift d.d. 30 september 2021 
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Bezwaargronden 
In het bezwaarschrift heeft u kenbaar gemaakt dat uw bezwaar gericht is op de beslissing 

aangaande de onderdelen 1.a, 1.c, 2, 3, 4 en 5 van uw verzoek. Daarbij heeft u aangevoerd dat u 
zich niet kunt vinden in de toepassing van de weigeringsgrond om de in onderdelen 1.a, 1.c en 3 
van uw verzoek verzochte informatie niet openbaar te maken. UWV heeft aangedragen dat de 
openbaarmaking en publicatie van de in deze onderdelen verzochte informatie de uitvoering van de 
controle en toezichtstaak kan belemmeren. Naar uw mening is deze algemene weigering in deze 
niet proportioneel en dus onjuist toegepast.  

U licht dit vervolgens nader toe en u stelt dat het in algemeen belang is dat er inzicht en 
transparantie bestaat over het functioneren van algoritmes bij de opsporing van fraude, dit omdat 
– kort gezegd – de score die het algoritme produceert kan leiden tot concrete en serieuze
consequenties voor uitkeringsgerechtigden.

Daarnaast stelt u dat het beschikbaar stellen van de opgevraagde documenten geen significantie 

invloed zou hebben op en niet hoeft te botsen met de effectieve uitvoering controle en toezicht 
door UWV. U verwijst daarbij naar een publicatie van de gemeente Rotterdam met een volledig 
overzicht van variabelen en specificaties en een databank van de broncode die gebruikt wordt door 
sociale zaken (CAF) in Frankrijk.  

Ook stelt u dat UWV de informatie zou moeten verstrekken aan een individu op grond van artikel 
15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).   

Tot slot heeft u in het bezwaarschrift uw verzoek op een aantal onderdelen verduidelijkt met 
aanpassingen en toevoegingen. Dit heeft geleid tot de volgende verduidelijking van uw verzoek. 

1.a De bestanden die de broncode vormen van de door UWV gebruikte software en/of 
algoritmen voor de detectie van fraude, danwel het creëren van risicoprofielen of 

berekenen van risicoscores, onder uitkeringsgerechtigden. 

1.b Niet meer van toepassing: het UWV heeft aangegeven niet in het bezit te zijn van de 

opgevraagde documenten.  

1.c Documenten waaruit duidelijk wordt of is toegelicht hoe risico-scores worden berekend 
door software en/of algoritmen zoals benoemd in 1.a., inclusief de variabelen en 

categorieën die gebruikt worden voor de berekening van de risico-scores.  

1.d Niet meer van toepassing: het UWV heeft aangegeven dat het niet betrokken is bij het 
traceren van betalingen.  

2. Documenten waaruit duidelijk wordt hoe in 1.a. genoemde software en/of algoritmen
functioneren. Het UWV geeft aan dat de technische en functionele specificaties van Python

publiekelijk beschikbaar zijn. Graag benadruk ik hier nogmaals dat we in dit verzoek
refereren naar de technische en functionele specificaties van het algoritme of software
programma dat door het UWV gebruikt wordt om risicoscores te berekenen en/of te
verwerken.

3. Documenten waarin beschreven staat welk gewicht elke variabele en/of categorie draagt bij

berekeningen die worden gedaan door de software en/of algoritmen.

4. Handleidingen en gebruiksaanwijzingen van de software en/of algoritmen die worden
gebruikt om fraude op te sporen.

5. Statistieken of data gegenereerd vanaf 1 januari 2018, die een uitsplitsing bevatten van:
a. Het aantal uitkeringsgerechtigden die op zijn minst deels zijn geselecteerd voor

verder onderzoek of heronderzoek naar aanleiding van een uitkomst of signaal
geproduceerd door de in 1.a. genoemde software en/of algoritme.
b. Het aantal uitkeringsgerechtigden zoals beschreven in 5.a. waarvan vervolgens
uitbetalingen zijn opgeschort of de uitkering (of uitbetalingen) zijn beëindigd.
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Overwegingen ten aanzien van de gronden van bezwaar  
UWV heeft met inachtneming van uw gronden van bezwaar de beslissing van 29 juli 2021 

heroverwogen. Voor de onderdelen 1.a, 1.c en 3 heeft u aangevoerd dat UWV de weigeringsgrond 
onjuist heeft toegepast. Deze onderdelen heeft u ook verduidelijkt. Voor de onderdelen 2, 4 en 5 
heeft u het verzoek enkel verduidelijkt.  

Onderdelen 1.a, 1.c en 3 
Uit de beslissing volgt dat UWV beschikt over onder andere algoritmedocumentatie en 

algoritmebestanden (scripts). Hieronder vallen ook de broncode van de software en/of algoritme 
die UWV inzet voor het berekenen van risicoscores, de variabelen die gebruikt worden voor de 
berekening van de risico-scores, het gewicht van deze variabelen en de wijze waarop de scores 
worden berekend. 

Deze documenten zijn niet openbaar gemaakt op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder 

d van de Wob. In de beslissing wordt aangevoerd dat de informatie van strategische aard is, die 

door openbaarmaking algemeen bekend zal worden, hetgeen de controle en de handhaving door 
calculerend gedrag UWV ernstig kan belemmeren. 

U voert aan dat deze algemene weigering niet proportioneel is. Wij komen in deze heroverweging 
tot de conclusie dat de openbaarmaking van deze specifieke documenten die onder UWV berusten 
ook in bezwaar geweigerd moeten worden op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder d 
van de Wob. Wel zijn wij van mening dat in het besluit op deze onderdelen onvoldoende is 

gemotiveerd waarom het belang van inspectie, controle en toezicht van UWV in deze zwaarder 
moet wegen dan het algemene belang van openbaarheid. Hieronder zullen we een toelichting 
geven op de risicoscan en de belangenafweging nader motiveren.  

Toelichting risicoscan 
UWV heeft voor een effectievere controleaanpak in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid risicoscans ontwikkeld om de capaciteit zo goed mogelijk in te zetten. Het is 
volgens de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep geoorloofd om bij de inzet van de 
algemene onderzoeksbevoegdheid risicoscans toe te passen.  

Op dit moment heeft UWV één risicoscan in gebruik, namelijk de risicoscan Verblijf Buitenland. De 
risicoscan wordt ingezet in het proces voor het onderzoeken van onrechtmatig verblijf in het 
buitenland binnen de WW-populatie. Twee andere risicoscans zijn nog in ontwikkeling. UWV 

gebruikt voor de risicoscan Verblijf Buitenland een gradient boosted trees-model. Het is daarbij van 
belang om te benadrukken dat (de impact van) de kenmerken niet door het model zelf kan worden 
aangepast als deze in gebruik is. Deze (risico)kenmerken staan dus vast. Eventuele suggesties 
voor aanpassingen worden dus alleen overgenomen na menselijke tussenkomst, waarbij de 
suggesties worden afgewogen vanuit een juridisch perspectief (AVG), alsmede vanuit het 
perspectief van zorgvuldigheid en ethiek. Daarnaast hanteert UWV diverse waarborgen bij het 
ontwikkelen en het gebruik van de risicoscans, waarbij externe partijen de risicoscans controleren. 

Het voorgaande volgt ook uit de documenten ‘Kompas Data Ethiek’ en ‘Beleidsdocument model 
risico management’. Beide documenten komen onder het kopje Onderdeel 4: Handleidingen en 
gebruiksaanwijzingen aan bod.  

Voor de risicoscan Verblijf Buitenland wordt gebruik gemaakt van een zeer beperkte set variabelen 
en deze variabelen zien toe op individuele gedragingen in relatie tot één specifieke 

regelovertreding: het onrechtmatig verblijven buiten Nederland gedurende een WW-uitkering (art. 
19 WW). De variabelen in de risicoscan hebben dus geen betrekking op de vaststaande kenmerken 
van het individu (leeftijd, geslacht, etc.). Op deze wijze wordt de verwerking van gegevens tot een 
minimum beperkt. Daarnaast wordt de risicoscan ingezet als een beslissingsondersteunend 
instrument bij het selecteren van mogelijk onderzoekswaardige dossiers, waarbij in de 
onderzoeksfase altijd sprake is van betekenisvolle menselijke tussenkomst in de vorm van nader 
(bureau)onderzoek.  

In de praktijk werkt dit als volgt. De medewerker ontvangt de mogelijk onderzoekswaardige 
dossiers op basis van een signaal, een steekproef of een risicoscore en toetst vervolgens altijd 
eerst of het dossier daadwerkelijk onderzoekswaardig is (zie hiervoor de werkinstructie die onder 
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het kopje Onderdeel 4: Handleidingen en gebruiksaanwijzingen aan bod komt). Een hogere 
risicoscore betekent dus enkel dat de kans groter is dat het dossier wordt getoetst op 

onderzoekswaardigheid dan bij een lagere risicoscore. Daarbij is de risicoscore op zichzelf niet 
voldoende om aan te nemen dat het dossier onderzoekswaardig is. De medewerker is daarnaast 
zelf niet bekend met de score en weet ook niet of het dossier is geselecteerd op basis van een 
steekproef of op basis van een risicoscore. Dit voorkomt beïnvloeding en/of vooringenomenheid 
van de medewerker. 

Motivering belangenafweging 
In de heroverweging komen wij tot de conclusie dat de weigering van het openbaar maken van de 
broncode, variabelen en gewicht daarvan standhoudt. Wel dient de belangenafweging en de 
uitkomst daarvan beter gemotiveerd te worden. Indien UWV zou overgaan tot het openbaar maken 
van de broncode, variabelen en het gewicht daarvan, worden daarmee de kenmerken bekend 
waarmee de risicoscan werkt. Dit heeft tot gevolg dat de risicoscan zijn effectiviteit verliest, omdat 

het gaat om een beperkte set variabelen (kenmerken) die toezien op individuele gedragingen. In 

onze optiek is het aannemelijk dat dit kan leiden tot calculerend gedrag bij mensen die bewust de 
regels overtreden. Openbaarmaking van de informatie kan dan ook de mogelijkheden vergroten 
voor kwaadwillende om de uitkomsten van het algoritme ongewenst te beïnvloeden (gaming the 
system). Mensen die bewust misbruik maken van het sociale zekerheidsstelsel kunnen zich dan 
gemakkelijker aan toezicht en opsporing onttrekken. 

Hierin zit in onze optiek dan ook een belangrijk verschil met de door u aangehaalde publicatie van 
de gemeente Rotterdam, waarbij het gaat om een document met zeer veel variabelen en 
specificaties. Het openbaar maken van een veel beperktere set aan variabelen zorgt er in onze 
optiek voor dat het aannemelijk is dat het zo goed mogelijk inzetten van de capaciteit van UWV 

kan worden belemmerd, waardoor effectief toezicht op misbruik en oneigenlijk gebruik van het 
sociale zekerheidsstelsel in het gedrang kan komen. Effectief toezicht op misbruik en oneigenlijk 
gebruik van het sociale zekerheidsstelsel is van belang om de maatschappelijke schade van dit 
misbruik, waaronder de druk op de betaalbaarheid van sociale voorzieningen en een vermindering 
van het maatschappelijke draagvlak voor sociale voorzieningen, terug te dringen.  

In onze optiek dient de bescherming van dit belang in deze dan ook zwaarder te wegen dan het 

algemene belang van openbaarheid.  

U stelt tot slot dat UWV mogelijk ook informatie zou moeten verstrekken aan een individu als deze 
een verzoek zou doen op grond van artikel 15 van de AVG. In het kader van een Wob-verzoek 
wordt niet getoetst aan het inzagerecht van artikel 15 van de AVG. Bij het inzagerecht gaat het om 
een individuele verstrekking van de eigen persoonsgegevens in plaats van openbaarmaking voor 

eenieder. Wel kent ook de AVG en de Uitvoeringswet AVG uitzonderingen op de rechten die de AVG 
aan betrokkene toekent. 

Verduidelijking van het verzoek 
UWV erkent het belang van transparantie bij de inzet van algoritmes in het kader van controle en 
toezicht, waarbij tevens op juiste wijze rekening gehouden wordt met de keerzijdes daarvan. UWV 
werkt dan ook aan een algoritmeregister. Daarnaast hebben wij, met inachtneming van de 

verduidelijking van uw verzoek, nogmaals geïnventariseerd of er documenten met de verzochte 
informatie onder UWV berusten. Voor de onderdelen 2, 4 en 5 zijn documenten aangetroffen die 
wij in bezwaar alsnog (gedeeltelijk) openbaar maken. 

Onderdeel 2: Werking van het model 
Met betrekking tot onderdeel 2 van het verzoek hebben wij in de heroverweging besloten om de 
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) van de risicoscan Verblijf Buitenland deels 

openbaar te maken. De daarin opgenomen namen van medewerkers worden niet openbaar 
gemaakt. Dit omdat het belang van openbaarheid van deze namen niet opweegt tegen het belang 
van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van deze medewerkers. Daarnaast worden een 
aantal passages van de GEB niet openbaar gemaakt, omdat het belang van openbaarheid niet 
opweegt tegen het belang van controle en toezicht van UWV (artikel 10, lid 2, sub d Wob). Deze 
passages kunnen inzage geven in de wijze waarop UWV het toezicht heeft ingericht. 

Openbaarmaking van deze passages uit het document kunnen in onze optiek wederom leiden tot 
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calculerend gedrag, waardoor effectief toezicht op oneigenlijk gebruik van het sociale 
zekerheidsstelsel in het gedrang kan komen. Tot slot worden de reacties van de Business Security 

Officer (BSO) en Functionaris Gegevensbescherming (FG) op de concepten van de GEB niet 
openbaar gemaakt op grond van artikel 11 van de Wob. De GEB is een document bestemd voor 
intern beraad. De reacties bevatten persoonlijke opvattingen en aanbevelingen die toezien op de 
eerdere concepten van de GEB. Het is voor UWV van belang dat medewerkers ten tijde van de 
conceptfase in een vertrouwelijke sfeer onderling opvattingen kunnen uitwisselen. 

Onderdeel 4: Handleidingen en gebruiksaanwijzingen  
U heeft in onderdeel 4 van uw verzoek gevraagd om een gebruikershandleiding. De risicoscan is 
een middel dat vooral selecties maakt. Deze risicoscan wordt gemonitord. Verder gaat het 
aanbieden van de signalen geautomatiseerd. Er is derhalve geen gebruikershandleiding voor dit 
deel van de scan. Om toch zo goed mogelijk aan uw verzoek tegemoet te komen, maken wij de 
uitvoeringsinstructie openbaar die geldt voor medewerkers die zijn belast met de uitvoering van 

het toezicht op onrechtmatig verblijf in het buitenland (art. 19 WW). Het betreft het document 

‘Werkinstructie ‘risicoscan verblijf buitenland’ (versie 20 juli 2021)’. De daarin opgenomen namen 
van medewerkers worden niet openbaar gemaakt. Dit omdat het belang van openbaarheid van 
deze namen niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
van deze medewerkers. Daarnaast worden wederom ter bescherming van het belang van controle 
en toezicht van UWV (artikel 10, lid 2, sub d Wob) bepaalde passages geweigerd. In deze passages 
van de werkinstructie wordt stapsgewijs de ‘modus operandi’ van ons inhoudelijke onderzoek 
uiteengezet. Ook hiervoor geldt dat dit kan leiden tot calculerend gedrag van personen die bewust 

de regels overtreden. Uit onze onderzoeken is bekend dat de populatie binnen dit risico ‘leert’ van 
onze onderzoeksmethodiek in de praktijk en daar het gedrag op aanpast. Een gedetailleerde 
uiteenzetting van deze onderzoeksmethodiek zou dit risico alleen maar vergroten. 

Daarnaast heeft UWV recent beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van risicoscans. Allereerst 
verwijzen wij u in dit kader naar het reeds openbare document ‘Kompas Data Ethiek’ (dit document 
vindt u hier: https://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/2021/kompas-data-ethiek-helpt-
uwv-bij-zorgvuldig-gebruik-data.aspx). Daarnaast is naar aanleiding van het Kompas Data Ethiek 
recent een beleidsdocument vastgesteld waarin beschreven wordt hoe UWV omgaat met modellen 

gericht op de toezichtsfunctie en wie waartoe verantwoordelijkheid draagt. Het betreft het 

document ‘Beleidsdocument model risico management’. Wij hebben besloten om dit document 
openbaar te maken. De daarin opgenomen namen van medewerkers worden niet openbaar 
gemaakt. Dit omdat het belang van openbaarheid van deze namen niet opweegt tegen het belang 
van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van deze medewerkers.  

Onderdeel 5: Statistieken over aantal uitkeringsgerechtigden 

Met betrekking tot onderdeel 5 van uw verzoek hebben wij informatie aangetroffen in het 
dashboard voor de Risicoscan Verblijf Buitenland. Dit dashboard geeft inzicht in de door u 
gevraagde statistieken. De informatie kan eenvoudig, door middel van screenshots, in een 
document vervat worden en wij hebben besloten om deze informatie openbaar te maken (zie het 
document ‘Screenshots dashboard Risicoscan Verblijf Buitenland’). De risicoscan is vanaf mei 2021 
in gebruik en de door u gevraagde statistieken zijn tot juli 2021 aanwezig. Recentere statistieken 
zijn nog niet beschikbaar.  

Gelet op het bovenstaande gaan wij over tot het gedeeltelijk herroepen van onze beslissing van 29 
juli 2021. Deze beslissing op bezwaar treedt in de plaats voor het herroepen gedeelte van de 
beslissing van 29 juli 2021. 

Inventarisatielijst 

Nr. Documentnaam Beoordeling 

1. GEB-rapport Verblijf buitenland Deels openbaar (10 lid 2 sub d / e) 

2. Werkinstructie ‘risicoscan verblijf buitenland’ Deels openbaar (10 lid 2 sub d / e) 

3. Kompas Data Ethiek Reeds openbaar 

4. Beleidsdocument model risico management Deels openbaar (10 lid 2 sub e) 

5. Screenshots dashboard risicoscan Verblijf buitenland Openbaar 

6. In systemen opgenomen broncode/ variabelen/ gewicht variabelen Niet openbaar (10 lid 2 sub d) 
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Publicatie  

Dit besluit en de openbaar gemaakte documenten worden binnen enkele werkdagen na 

dagtekening van dit besluit geanonimiseerd gepubliceerd op de website uwv.nl.  

Slot 
Wij hopen dat u zich kunt vinden in onze beslissing op uw bezwaarschrift. Indien er nog 
onduidelijkheden zijn of als u wederom behoefte heeft aan een nader gesprek over dit onderwerp
en de verstrekte documenten, dan horen wij dit graag.

Beroep 
Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u tot uiterlijk zes weken na de dagtekening van 
deze brief een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, regio Utrecht, sector 
Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. De rechtbank kan sneller op uw beroepschrift 
reageren als u een kopie van deze brief meestuurt. 

U kunt ook digitaal in beroep gaan op loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een 
DigiD nodig.  

Met vriendelijke groet, 
Namens de Raad van Bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, 

Juridisch adviseur 




