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De informatie in het GEB-rapport bevat bedrijfskritische informatie over de 
gegevensverwerkingen van UWV. Deze informatie dient daarmee vertrouwelijk te worden 
behandeld. Verstrekking aan en gebruik door anderen dient afgestemd te worden met de 

verantwoordelijke voor de verwerking.  
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1. Inleiding

Eén van de kerntaken van UWV is de rechtmatige verstrekking van uitkeringen. Daarbij zijn we continu 
op zoek naar de optimale balans tussen dienstverlening aan welwillende burgers, een efficiënte uitvoering 
en handhaving ten aanzien van mensen die misbruik maken van sociale voorzieningen. Fraude mag niet 

lonen. Misbruik van uitkeringsgelden is onacceptabel en ondermijnt het draagvlak van ons 
socialezekerheidsstelsel, gericht op het ondersteunen van mensen die in een kwetsbare positie verkeren. 
UWV ziet erop toe dat uitkeringsgelden rechtmatig en niet langer dan noodzakelijk worden verstrekt. We 
doen dat door te handhaven op de naleving van regels en plichten, maar ook door preventieve 
maatregelen te treffen. 

UWV heeft waarborgen ingebouwd bij de beoordeling van uitkeringsaanvragen om onrechtmatigheid te 

voorkomen. Bij de afhandeling van uitkeringsaanvragen baseert UWV zich zoveel mogelijk op valide 

gegevens uit authentieke bronnen. Tijdens de aanvraag van de uitkering worden deze gegevens getoond 
aan de klant. Hiermee laten we zien dat de klant bij UWV bekend is en voorkomen we dat de klant 
onbedoeld foutieve informatie doorgeeft. Uitkeringsaanvragen worden aan de hand van 
geautomatiseerde beslisregels verwerkt. Op deze manier kan UWV snel en zorgvuldig verstrekken en is 
de klant op korte termijn voorzien van inkomen. Ondanks dat geautomatiseerde beslisregels snelheid, 

efficiency en uniformiteit bieden, bevat deze methode ook risico’s. Daarom zijn beheersmaatregelen een 
vereiste om misbruik te voorkomen en vroegtijdig te detecteren. Beheersmaatregelen worden vooraan in 
het klantproces geplaatst, zodat regelovertreding niet gebeurt of zo kort mogelijk is.  

Met een risicogerichte handhavingsaanpak richten we ons op de risico’s die het draagvlak van het 
socialezekerheidsstelsel aantasten. Dat is het geval als de financiële schade groot is, er complexe 
fenomenen zijn waar meerdere partijen bij betrokken zijn of als de middelen in de eigen dienstverlening 

en controles (nog) niet toereikend zijn. 

Voor het recht op een WW-uitkering is het verplicht (uitgezonderd bij export van een uitkering) dat 
iemand in Nederland verblijft. Indien de uitkeringsgerechtigde bij de aanvraag van een WW-uitkering een 
adres in Nederland opgeeft, maar niet in Nederland verblijft dan bestaat in beginsel geen recht op deze 

uitkering. Dat betekent ook dat er een risico is dat de uitkeringsgerechtigde doet voorkomen, gebruik 
makend van een Nederlands adres, in Nederland te verblijven terwijl hij feitelijk in het buitenland 

verblijft. Dit kan eventueel gefaciliteerd worden door een tussenpersoon.  

UWV doet al sinds 2009 verkenningen en onderzoeken naar varianten op dit risico. Vanaf 2009 was er 
voor het eerst sprake van gerichte aandacht voor arbeidsmigranten als afzonderlijke doelgroep binnen 
UWV. De aanleiding hiervoor waren signalen van een hogere instroom van migranten uit Polen in de WW. 
Tot en met 2008 waren er slechts 485 Polen ingestroomd in de WW en dat aantal nam in de jaren daarna 

snel toe. Er is eerst verkennend onderzoek uitgevoerd naar de omvang en instroom in de WW. Dit richtte 
zich nog niet op mogelijke nalevingsrisico’s. Vanaf 2011 zijn verschillende onderzoeken gestart om vanuit 
diverse invalshoeken (zoals adresgegevens, verblijf in het buitenland en gebruik van tussenpersonen) en 
gericht op verschillende doelgroepen, de naleving en de risico’s in kaart te brengen. De focus lag daarbij 
met name op de verplichting om in Nederland te verblijven. 

Met de minister van SZW is in het vierde kwartaal van 2018 een pakket aan maatregelen afgesproken om 

de uitkeringsfraude te beteugelen, nadat de media aandacht besteedde aan fraude met WW-uitkeringen 
door arbeidsmigranten. Deze maatregelen zijn onder andere gericht op de aanpak van ongeoorloofd 
verblijf in buitenland tijdens de WW-periode. In oktober 2018 is de directie Handhaving gestart met een 

repressief handhavingsonderzoek waarbij geselecteerd werd op adressen met drie of meer WW-
uitkeringen per adres. Meerdere uitkeringen op één adres kunnen een indicatie zijn van het zonder 
toestemming in het buitenland verblijven, al dan niet met behulp van een tussenpersoon. Daarnaast 
heeft de minister van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd dat UWV een risicomodel ontwikkelt teneinde  

ongeoorloofd verblijf in het buitenland vroegtijdig te detecteren. De inzet van een risicomodel vormt een 
beheersmaatregel op het risico van ongeoorloofd verblijf buiten Nederland. Door deze beheersmaatregel 
te treffen is het mogelijk om op structurele basis mogelijke regelovertreding van deze specifieke 
voorwaarde in de WW te detecteren en aan te pakken. Er is dan geen afhankelijkheid (meer) van 
meldingen. Na de vele verkenningen en onderzoeken is het gebruik van een risicomodel de meest 
gewenste beheersmaatregel binnen de huidige wet- en regelgeving.  
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Om tot deze conclusie te komen zijn verschillende beheersmaatregelen tegen elkaar afgewogen. Hierbij is 
onder andere gekeken naar aspecten zoals de benodigde inzet om het onderzoek uit te voeren en impact 
op de uitkeringsgerechtigde. Bij een volledig aselecte aanpak, zou een veel groter deel van de 
doelpopulatie onderzocht moeten worden om het risico voldoende te mitigeren. Hiervoor zou bij veel 
klanten inbreuk op de privacy worden gemaakt zonder dat hier een concrete aanleiding voor aanwezig is. 
Wanneer gekozen wordt voor een reactieve strategie en enkel de meldingen onderzocht worden, dan is 

het bereik van de onderzoeken in de doelpopulatie, hoewel deze doelgericht zijn, niet toereikend om het 
risico voldoende te mitigeren. Een risicomodel vormt hierbinnen een compromis waarbij doelgericht 
onderzoek mogelijk is op het deel van de doelpopulatie waarbij het optreden van het specifieke risico 
groter is. 

Om te komen tot een risicomodel, is gestart met een ontwikkelfase. In de ontwikkelfase is, via drie 
iteraties van kenmerken toevoegen en valideren (intern via bureauonderzoek en extern via contact met 

uitkeringsgerechtigden), gekomen tot een volwassen versie van het risicomodel met een voorspellende 
waarde van 70%. De set aan kenmerken wordt vastgezet: dit houdt in dat gedurende deze fase alleen de 

in deze GEB beschreven gegevens worden verwerkt. Met een vaste frequentie worden de gegenereerde 
signalen aangeboden aan de uitvoering voor verder bureauonderzoek en indien nodig veldonderzoek. Er 
wordt 30% aan random signalen toegevoegd om het model kwalitatief te monitoren. Indien de 
onderzochte signalen op termijn aanleiding geven voor een wijziging van de gebruikte kenmerken, dan 
wordt dit afzonderlijk getoetst.  

Voor deze voorgenomen verwerking van persoonsgegevens is een GEB opgesteld. In de eerdere versies 
van de GEB is de context van de verwerking niet helder omschreven en is geen duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen de ontwikkel- en productiefase. Deze GEB is op die punten aangescherpt. Gezien de 
ambities om in de toekomst meer risicogericht te handhaven en daarbij gebruik te maken van 
risicomodellen, is gestart met een professionaliseringstraject met een externe partij om te komen tot een 

risicomodelframework. Samen met die partij worden de randvoorwaarden strakker gedefinieerd en 
ingevuld. De directie Handhaving accepteert de risico’s met betrekking tot de randvoorwaarden in de 
wetenschap dat deze binnen afzienbare tijd worden weggenomen. Na afronding van het 
professionaliseringstraject wordt de GEB voor het generieke gebruik van risicomodellen daarop aangepast 
en opnieuw aangeboden aan de Functionaris gegevensbescherming. 

DISCLAIMER 

De informatie zoals opgenomen in deze GEB en de bijbehorende bijlagen zijn van strikt vertrouwelijke 
aard. In artikel 23 lid 1 sub e AVG is bepaald dat: 

1. De reikwijdte van de verplichtingen en rechten als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 22 en artikel
34, alsmede in artikel 5 kan, voor zover de bepalingen van die artikelen overeenstemmen met de rechten
en verplichtingen als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 20, worden beperkt door middel van
Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen die op de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker

van toepassing zijn, op voorwaarde dat die beperking de wezenlijke inhoud van de grondrechten en
fundamentele vrijheden onverlet laat en in een democratische samenleving een noodzakelijke en
evenredige maatregel is ter waarborging van:

e) andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de Unie of van een lidstaat, met name een
belangrijk economisch of financieel belang van de Unie of van een lidstaat, met inbegrip van monetaire,

budgettaire en fiscale aangelegenheden, volksgezondheid en sociale zekerheid.

Op grond hiervan zullen de GEB en de bijbehorende bijlagen op een afgesloten locatie worden bewaard 

en alleen worden getoond indien strikt noodzakelijk en met alle bijbehorende waarborgen. 

In geval van een WOB-verzoek kan UWV een beroep doen op de uitzonderingsgrond zoals opgenomen in 
artikel 10 lid 2 sub d WOB. 

© UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand 

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere 

manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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2. Informatie GEB-opdracht

Vul de gevraagde gegevens in: 

Datum opdrachtverstrekking Juli 2019 

GEB vloeit voort uit Maatregelenpakket Fraude WW 

Organisatieonderdeel Directie Handhaving, Divisie Uitkeren, Divisie Werkbedrijf 

Degene die verantwoordelijk is voor de 
verwerking of de gemandateerde 
opdrachtgever 

Directeur Handhaving 

Opdracht GEB aangenomen door Werkgroep risicomodellen 

Is er een GEB-check uitgevoerd en door 
de FG beoordeeld?  

Nee, er heeft op 25 juli 2019 een vergadering 
plaatsgevonden tussen de betrokken partijen en IB&P BZ. 
Tijdens dit overleg is besloten om meteen over te gaan op 

het schrijven van de GEB. 

Indien geen GEB-check is uitgevoerd, 
wat is dan de aanleiding voor het 

uitvoeren van de GEB?  

Het ontwikkelen van risicomodellen is een nieuw 
verwerkingsproces binnen UWV, er zal per definitie een 

GEB moeten worden uitgevoerd. 

Overige informatie over de aanleiding 
van de GEB-opdracht 

- 

Documentbeheer 

Versiegeschiedenis 

Versie Datum Naam Verandering 

0.1 19-11-2019 Alle hoofdstukken 

0.2 11-12-2019 Hst 3 en 4 

0.3 15-01-2020 Aanvullen van de tekst, opmaak en review van het 
document 

0.4 17-1-2020 Hst 4 en 5 gepast 

0.5 20-01-2020 Hst 5 aangepast 

0.6 22-01-2020 Wijzigingen aangebracht 

0.7 23-1-2020 BSO opmerkingen verwerkt en BSO commentaar 
toegevoegd. 

0.8 26-06-2020 Wijzigen en correcties aangebracht n.a.v. feedback FG 

0.9 29-06-2020 
BSO DHH 

V0.9 6.4 Toevoeging , BSO DHH 

0.10 08-09-2020 
BSO DHH 

Wijzigen en correcties aangebracht na workshop 7 
september 

0.11 14-09-2020 
BSO DHH 

Concept versie FG 

0.12 13-10-2020 Inleiding, aanvullingen en correcties 

0.13 23-10-2020 Privacy aanvullingen en correcties 

0.14 26-10-2020 Aanvullingen teksten en opmaak 

0.15 26-10-2020 
BSO DHH 

Concept versie ter beoordeling FG 

0.16 6-11-2020 Wijzigingen en correcties aangebracht n.a.v. feedback 
FG 

0.9 23-11-2020 
BSO DHH 

Concept versie ter beoordeling FG 

0.91 30-11-2020 Wijzigingen en correcties aangebracht n.a.v. feedback 
FG 

0.10 30-11-2020 
BSO DHH 

Concept versie ter beoordeling FG 

1.0 10-12-2020 
BSO DHH 

Concept versie Definitief gemaakt 

10.2.e 
Wob

10.2.e 
Wob
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3. Beschrijving van de (voorgenomen) gegevensverwerking

3.1 Wat is de aanleiding van de verwerking? 

In het najaar van 2018 is als gevolg van uitzendingen van Nieuwsuur extra aandacht uitgegaan naar 

WW-fraude door arbeidsmigranten. Nieuwsuur stelde onder andere dat er arbeidsmigranten zijn die 
fraude plegen met WW-uitkeringen doordat zij feitelijk niet in Nederland verblijven en vrijwillig werkloos 
zijn. Dit heeft maatschappelijke en politieke onrust veroorzaakt. UWV en SZW hebben een pakket aan 
maatregelen vastgesteld om deze WW-fraude steviger aan te pakken. De maatregelen waren onder 
meer gericht op het adressenbeleid van UWV, een adressenvergelijking naar meerdere uitkeringen op 
één adres, data-analyse naar arbeidspatronen en het registreren van begeleiders. In de brieven aan de 
Tweede Kamer over het maatregelenpakket en de voortgang daarop heeft de minister van SZW de 

Tweede Kamer geïnformeerd over het gebruik van risicomodellen (destijds risicoprofielen genoemd) 
teneinde de beschikbare capaciteit efficiënt in te zetten waar de risico’s op fraude hoog zijn. In de meest 
recente brief, de Stand van de Uitvoering d.d. 26 juni 2020, is opgenomen dat de ontwikkeling van het 

risicomodel ongeoorloofd verblijf buiten Nederland in een vergevorderd stadium is en naar verwachting 
later dit jaar geïmplementeerd wordt. 

De directie Handhaving heeft in het kader van het maatregelenpakket ook het onderzoek ‘meerdere 

uitkeringen op één adres’ uitgevoerd. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een risicoselectie. Het 
onderzoek heeft aangetoond dat de combinatie van een RNI-registratie en meerdere uitkeringen op 
één adres belangrijke indicaties zijn om verblijf buiten Nederland te detecteren. Deze kenmerken maken 
deel uit van het risicomodel. Na afronding van het repressieve onderzoek ‘meerdere uitkeringen op één 
adres’, is het onderzoeken van signalen uit het risicomodel een structurele beheersmaatregel voor het 
betreffende risico. 

3.2 Wat is het doel van de gegevensverwerking? 

Het doel van het gebruik van risicomodellen is een efficiëntere en doelmatiger opsporing van fraude. 

UWV heeft als inkomensverzekeraar de taak om de schadelast te beperken. Alleen de mensen die recht 
hebben op vervangend inkomen, ontvangen een uitkering. Misbruik en oneigenlijk gebruik wordt 

tegengegaan om het draagvlak van het socialezekerheidsstelsel te behouden door de schadelast te 

beperken. 

Er is geen recht op een WW-uitkering voor de werknemer die buiten Nederland woont of verblijf houdt 
anders dan vakantie (art. 19, lid 1 sub e WW). In de praktijk is gebleken dat werknemers, al dan niet 
met behulp van een tussenpersoon, een verblijf in Nederland fingeren en daarmee misbruik maken van 
de WW. Daar waar sprake zou zijn van een uitsluitingsgrond, wordt UWV misleid en wordt er ten 
onrechte een WW-uitkering betaald. De inlichtingenplicht wordt in deze situaties eveneens overtreden 

(art. 25 WW).  

Met dit risicomodel treft UWV een beheersmaatregel in het WW-proces met als doel het detecteren en 
onderzoeken van mogelijke regelovertreding ten aanzien van het risico onrechtmatig verblijf in het 
buitenland.  

3.3 Van welke personen worden persoonsgegevens verwerkt? 

De verwerking betreft de persoonsgegevens van natuurlijke personen die een lopende WW-uitkering 

en eventueel toeslag genieten. 

3.4 Som hier alle soorten persoonsgegevens op die worden verwerkt? 

Een risicomodel moet op basis van (een combinatie van) een aantal gedragskenmerken zo goed mogelijk 

een inschatting maken van de kans dat fraude wordt gepleegd (voorspellende algoritmen). Dit is de 

zogeheten kansscore. Aan de hand van de kansscore maakt het model duidelijk welke uitkeringen extra 

controle nodig hebben (de uitkeringen met een hoge kansscore). Die score ligt tussen 0,0 en 1,0 (zie voor 
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een nadere uitleg van de kansscore en het risicomodel de strikt vertrouwelijke bijlage ‘Documentatie 

risicomodel Verblijf buitenland’). Zo kunnen controles op een efficiënte wijze worden uitgevoerd en 

onterechte uitkeringen worden verminderd.  

Onderstaand een opsomming van de gedragskenmerken die naar verwachting de grootste invloed hebben 
op de uiteindelijke prognose of klant onrechtmatig in het buitenland verblijft. Voor een uitgebreide 
toelichting zie bijlage Excel bestand (STRIKT VERTROUWELIJK). 
Voor de gegevens die verwerkt worden in het nadere onderzoek van themaonderzoek (TO), verwijzen wij 
naar de generieke GEB TO. 

Categorie 
van 
personen 

Soort persoonsgegevens Vertrouwelijkheidsklasse 

Natuurlijke 

personen 
die een 
lopende 
WW-
uitkering 

hebben. 

In het kader van vertrouwelijke bedrijfsinformatie wordt in 
deze paragraaf geen volledige opsomming gegeven van 
persoonsgegevens en/ of gedragskenmerken. 

Een opsomming van persoonsgegevens en/ of 

gedragskenmerken die naar verwachting de grootste invloed 
hebben op de uiteindelijke prognose of klant onrechtmatig in 
het buitenland verblijft staat vermeld in de bijlage 
Documentatie Risicomodel Verblijf Buitenland versie 0.6. 

Klasse 3, want de BIV-
classificatie stelt:  
Gegevens van personen 
naar wie een onderzoek is 
ingesteld in verband met 
een mogelijke 
wetsovertreding.  

Dit is van toepassing totdat 
DHH de persoonsgegevens 
verwijdert. 

Niet alle genoemde 
persoonsgegevens vallen 
onder klasse 3. We zijn 
echter van de hoogst 
aanwezige klasse 
uitgegaan. 

10.2.d 
Wob
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3.5 Beschrijf de verwerking 

Beschrijf hoe de verwerking van de genoemde persoonsgegevens plaatsvindt. Ga hierbij in op de 
volgende vragen en benoem welke informatiesystemen hierbij worden gehanteerd:  

 Verzamelen: Van wie of uit welk systeem zijn de persoonsgegevens afkomstig die worden
verwerkt?

 Gebruiken: Wat wordt er vervolgens gedaan met die persoonsgegevens? Welke verwerking vindt
plaats?

 Verstrekken: Wie hebben toegang tot de verwerkte persoonsgegevens en/of aan wie worden de

persoonsgegevens verstrekt?
Tip: Indien mogelijk verdient het de aanbeveling om de gegevensverwerkingen ook te visualiseren, 

bijvoorbeeld aan de hand van een input-output model, flowchart of workflow.  

De verzameling en verwerking van de data (persoonsgegevens): 

De persoonsgegevens worden door de klant (via E-intake WW), via systemen (IP-logging) en externe 

partners (polisadministratie) aangeboden aan UWV. Veelal in geautomatiseerde systemen en 

databases. Deze databases worden ontsloten in de DMAP-omgeving.  

Hiertoe verwijzen wij naar de GEB’s rondom de DMAP, waarin in detail is uitgewerkt hoe dit proces 

werkt en hoe de gegevens worden verwerkt en bewerkt. 
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In de DMAP wordt het statistische model ontwikkeld. Hierin onderscheiden wij diverse fases. Wij 

verwijzen hierbij naar de vertrouwelijke bijlage van deze GEB. Wij onderscheiden de ontwikkelfase van 

het model (in 3 iteraties) en de productiefase (met een vaste set gegevens en een vast belang van de 

gehanteerde kenmerken).  

 

Het statistische model in DMAP werkt met zogenaamde features. Deze features zijn een samenstelling 

van meerdere data-elementen die een waarde duiden waar het model mee rekent. Een voorbeeld 

daarvan is een feature, waarbij een indicator wordt gecreëerd die aangeeft of de burger in een bepaalde 

periode heeft gewerkt. Deze indicator uit zich in 0 of een 1, zodat het model hiermee kan “rekenen”. 

Om deze indicator te vullen, wordt gebruik gemaakt van data uit de WW-administratie en 

polisadministratie. Een uitputtende omschrijving van alle features en de daarbij gebruikte datavelden 

is opgenomen in de bijgaande Excel. 

 

Run van het model: 

Het model draait vervolgens in de DMAP-omgeving. Voor 2021 hopen wij te starten met een project om 

naast de DMAP-omgeving, die is bedoeld voor het ontwikkelen van modellen, een volwaardige 

productieomgeving te ontwikkelen. Dit zal er toe bijdragen dat privacy-risico’s verder worden 

gemitigeerd, zoals in paragraaf 5 wordt omschreven. Het model bestaat uit een aantal vaste kenmerken 

en features.  

 

Deze kenmerken en features hebben een vaste lading. Het model wordt maandelijks gescoord. Dat wil 

zeggen dat de nieuwe populatie langs het getrainde model wordt gehaald. Er bestaan geen voornemens 

binnen Handhaving om op korte termijn interventies te plegen in de frequentie waarmee het model 

draait.  

Gebruiken: 
Beoordelen mogelijk verblijf buitenland  
Wanneer de BSN’s aan de medewerkers van de afdeling Handhaving zijn gedistribueerd gaan de 

medewerkers ermee aan de slag. De handhavingsdeskundige raadpleegt eerst de UWV-systemen om 

vast te stellen of de cliënt op dat moment een uitkering ontvangt van UWV. Ook wordt gekeken of er 
sprake is van export-WW. Deze checks vormen een extra slot op de deur. Natuurlijk houden we bij de 
selectie al zoveel mogelijk rekening met beëindigde gevallen. Omdat we echter met een maandelijkse 
verwerking werken, kunnen de databestanden achterlopen op de feitelijkheid en is het zeer gewenst 
dat de medewerker een toets doet alvorens hij met zijn onderzoek start.  
 

Als de cliënt geen uitkering (meer) ontvangt of met toestemming van UWV in het buitenland verblijft, 
stopt het onderzoek. Deze zorgvuldigheidscheck is onderdeel van het proces aanpakwaardigheid. 
Cliënten die geen uitkering meer ontvangen of met toestemming van UWV in het buitenland verblijven 
worden buiten het risicomodel gehouden. Er is immers geen reden om deze persoonsgegevens te 
verwerken. 
 
Vastleggen resultaat 

De resultaten van een nader onderzoek worden vastgelegd in een rapport. Ook wanneer er na het 
bureau-onderzoek geen nader onderzoek wordt ingesteld legt de inspecteur/themaonderzoeker dit 
resultaat op bovengenoemde manier vast. Voor de vastlegging maakt de medewerker van DHH gebruik 

van de hem ter beschikking staande systemen. In dit geval Phoeniks. Medewerkers in de uitvoering 
hebben geen toegang tot de DMAP-omgeving.  
 
Ontdubbelen van BSN’s 

Om te voorkomen dat personen herhaaldelijk, aan de hand van gelijkblijvende kenmerken, in 
aanmerking komen voor onderzoek worden de personen die reeds zijn onderzocht uitgesloten. Dit geldt 
ook voor personen waarbij n.a.v. een interne of externe melding onrechtmatig verblijf in het buitenland 
is vastgesteld. Dit wordt gewaarborgd door klanten in eerste instantie voor 6 maanden na het onderzoek 
volledig uit te sluiten uit het risicomodel. De keuze voor de 6 maanden is gebaseerd op de ervaring van 
de betrokken experts. Of deze tijdsspanne voldoet aan de wensen, zal in de toekomst moeten blijken. 
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Monitoren: 
Tot slot gebruiken wij de data om de kwaliteit van het model te monitoren. Dat wil zeggen dat we kijken 
naar de hitrate (en non hitrate) van het model en de random populatie. Hiermee kunnen we monitoren 
of het model blijft presteren zoals gewenst en zijn we duurzaam in control op het ontstaan van 
eventuele bias. Als de performance van het model significant afneemt, zullen we de werking van het 

model stilleggen en het model opnieuw ontwikkelen. Als dit kan zonder nieuwe data-elementen toe te 
voegen, hoeft geen GEB te volgen. Wanneer er nieuwe data nodig is, zullen we conform het reguliere 
proces een nieuwe GEB indienen. 
 
Wat de exacte parameters zijn waarbinnen we het model monitoren, moet nog vastgesteld worden. Dit 
wordt meegenomen in een projectinitiatief in 2021. 
 

De websurvey wordt niet beschreven omdat dit onderdeel uitmaakt van het werkproces van 
Themaonderzoek.  
 

 

 3.6  Welke bewaartermijnen gelden voor de verwerkte persoonsgegevens?  

Bepaal en motiveer de bewaartermijnen van de persoonsgegevens.  
Tip: gebruik hiervoor Selectielijst UWV van FB DIV.  
 

Directie Handhaving geeft uitvoering aan de bewaartermijnen die genoemd zijn in het document 
Selectielijst Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vanaf 2014, inzake bewaartermijnen 
van archiefdocumenten voor het UWV. Directie Handhaving valt volgens de selectiecategorie conform 
het Bedrijfsfunctiemodel UWV onder categorie 4. 

 
Op grond van de Selectielijst UWV 20141 en de gegevens uit het risicomodel, is de bewaartermijn voor 
fraudesignalen (categorie 4.1) het meest verwant hieraan gekoppeld. Een hoge score op basis van het 
risicomodel - en een daarop volgend onderzoek door Handhaving - wordt geclassificeerd als een 
fraudesignaal omdat op basis van de ervaringen met het risicomodel is gebleken dat een hoge score 
als een serieuze graadmeter dient voor een mogelijke kans op fraude in verband met het verblijf in het 

buitenland. Net als bij overige fraudesignalen, worden deze ook bewaard (gedurende 3 jaar, zie 

hieronder) als uiteindelijk door UWV – na controle - wordt geconcludeerd dat er geen sprake is geweest 
van fraude. 
 
Hierop zijn de aangegeven bewaartermijnen van toepassing. 
  

 De bewaartermijn bedraagt 3 jaar, indien: fraudesignalen na nader onderzoek niet tot 

vaststelling van fraude hebben geleid.  
 De bewaartermijn bedraagt 10 jaar, indien: na onderzoek wel fraude is geconstateerd. 

 
De kenmerken die bij een fraudesignaal worden bewaard, zijn: 

 De input van het model (in het procesmodel aangeduid als 1. Databronnen) 
 De score die het risicomodel geeft (in het procesmodel aangeduid als 2. Risicomodel) 

 

De motivatie met betrekking tot de gehanteerde bewaartermijnen is om te kunnen voldoen aan de 
bewaarplicht en ten behoeve van audits. 
 
Het framework waarin het model geïmplementeerd wordt is zo ingericht dat alleen scores worden 

opgeslagen die tot een signaal (en dus onderzoek van Handhaving) leiden. De overige scores 
verdwijnen nadat de signalen zijn uitgezet en worden niet bewaard. 

 

                                                
1 https://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/field-

file/selectielijsten/selectielijst_uwv_vastgesteld_stcrt_2017_9044.pdf 

 

https://digitalewerkplek.sharepoint.uwv.nl/documentcenter/Documenten/Facilitair%20Bedrijf/Beleidsdocument/Notitie-Bewaarregels-en-Bewaartermijnen-selectielijst-UWV.pdf
https://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/field-file/selectielijsten/selectielijst_uwv_vastgesteld_stcrt_2017_9044.pdf
https://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/field-file/selectielijsten/selectielijst_uwv_vastgesteld_stcrt_2017_9044.pdf
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3.7  Welke organisatieonderdelen van UWV zijn betrokken bij de verwerking?  

Benoem welke organisatieonderdelen (en het bijbehorende informatiesysteem) betrokken zijn bij welke 
gegevensverwerkingen en welke functionarissen het betreft: 

 Van welk organisatieonderdeel worden persoonsgegevens ontvangen? 
 Met welke organisatieonderdelen worden persoonsgegevens gedeeld? 
 Welke organisatieonderdelen hebben tijdens de verwerking toegang tot de gegevens? 

 

 
 

Organisatieonderdeel Persoonsgegevens 
ontvangen 

Persoonsgegevens 
gedeeld 

Functie van medewerker 
met toegang 

Handhaving Ja Ja Data-analist 
Handhavingsdeskundige 

 
Via autorisatie matrices krijgen de data analisten voor de duur van het onderzoek toegang voor die 

gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken. 
Hier wordt bedoeld de toegang tot de gegevens van de DMAP-omgeving die benodigd zijn voor het 
onderzoek. 
 

Voor de Handhavingsmedewerkers in de Uitvoering zijn autorisaties in functierollen ingeregeld. De 
Handhavingsmedewerkers in de Uitvoering hebben geen toegang tot DMAP. Zij maken gebruik van de 
bronsystemen die zij gebruiken voor de werkzaamheden. 
 
Gegevensdiensten en K&S maken gebruik van DMAP, maar er is sprake van gescheiden gedeeltes 
waardoor deze afdelingen geen toegang hebben tot de in- en output van dit risicomodel. 
 

Met logging en monitoring wordt door de leidinggevenden 1 x per maand bijgehouden of de 
toegangsrechten rechtmatig zijn. 
Dit zijn de QRadar rapporten die Handhaving ontvangt vanuit DMAP. De BSO controleert deze dan aan 
de hand van de opgave van de leidinggevende. Elke maand wordt hierover gerapporteerd aan directeur 
Handhaving en BC&K.  
 

 
 

3.8  Zijn er externe partijen betrokken bij de verwerking?  

Benoem welke organisaties (buiten UWV) betrokken zijn bij welke gegevensverwerkingen: 
 Van welke organisaties worden persoonsgegevens ontvangen? 
 Met welke organisaties worden persoonsgegevens gedeeld? 

 Welke organisaties hebben daarnaast toegang tot de gegevens? (Denk hierbij ook aan partijen 
die onze gegevens technische ondersteunen als verwerker) 

 

Hieronder een overzicht van de externe partijen die betrokken zijn bij deze gegevensverwerking. 
 
Overzicht externe ondersteuners: 
Externe partij Wijze van betrokkenheid Rol bij verwerking 

IBM 
Infrastructuurbeheerder 

Verwerker 
Zorgen voor technische beschikbaarheid van  
UWV-systemen, bieden ondersteuning als 
gegevenslevering door technische redenen uitvalt. 

KPN Netwerkbeheerder Verwerker Zorgen voor netwerkbeheer van UWV-systemen. 

DXC Verwerker 
Zorgen voor technische beschikbaarheid van  
UWV-systemen, bieden ondersteuning als 
gegevenslevering door technische redenen uitvalt. 

  

3.9  Wat zijn de verwerkingslocaties? 

Worden de gegevens buiten Nederland verwerkt/opgeslagen of aan personen of instanties buiten 
Nederland verstrekt?  
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Ja.  

 Dataservers waar de gegevens opgeslagen worden bevinden zich ook bij IBM in België en 

Luxemburg. 

 

Nee.  

 Het KPN-datacenter voor kantoorautomatisering bevindt zich in Nederland. 

 Hostingpartij DXC bevindt zich in Nederland. 

 

3.10  Wordt er gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming? 

Nee, er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Het Risicomodel genereert te 
onderzoeken fraudesignalen.  

 

 Bij de exploitatie van dit risicomodel wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde 
besluitvorming (dit heeft geen gevolgen voor betrokkene). 

 Bij de exploitatie van dit risicomodel wordt geen gebruik gemaakt van volledige 
geautomatiseerde verwerking. 

 
Er is altijd sprake van ‘betekenisvolle menselijke tussenkomst’ voordat op basis van de uitkomst van 

het Risicomodel een beslissing wordt genomen met rechtsgevolgen voor de betrokkene of een beslissing 
die de betrokkene anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit wordt als volgt onderbouwd. 
 
Er zijn twee onderdelen relevant om tot vorenstaande conclusies te komen: 
 
1) Er dient te worden bepaald of er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming zoals bedoeld in 

artikel 22 lid 1 AVG. Hiervan is sprake indien: 
a. met de geautomatiseerde verwerking een beslissing wordt gegenereerd met rechtsgevolgen 

voor de betrokkene (bijvoorbeeld een besluit in de zin van de Awb), of; 
b. met de geautomatiseerde verwerking een beslissing wordt gegenereerd die de betrokkene 

anderszins in aanmerkelijke mate treft (bijvoorbeeld een beslissing waardoor de betrokkene 

niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek). 
 

2) Indien sprake is van geautomatiseerde besluitvorming zoals bedoeld in artikel 22 AVG, dan dient 
daarnaast de vraag te worden beantwoord of er sprake is uitsluitend op geautomatiseerde verwerking 
gebaseerde besluitvorming. 
 
De vraag die hierbij naar voren komt is of er bij de geautomatiseerde besluitvorming sprake is van 
menselijke tussenkomst, waarbij de medewerker van UWV de bevoegdheid/mogelijkheid heeft om het 
besluit van de computer te overrulen. 

 
Het risicomodel genereert op zichzelf geen besluit met rechtsgevolgen voor de betrokkene. Het is 
slechts een hulpmiddel in het proces van handhaving, waarin wel besluiten met rechtsgevolgen worden 
genomen. Deze besluiten komen echter niet geautomatiseerd tot stand, maar altijd door middel van 
menselijke tussenkomst. 
 

Dan is het de vraag of de kansscore die het risicomodel creëert zich kwalificeert als een beslissing die 
de betrokkene in aanmerkelijke mate treft. De kansscore wordt door UWV beschouwd als een 

risicosignaal en kan als aanleiding worden aangegrepen om een handhavingsonderzoek te starten. De 
kansscore wordt, ongeacht de uitkomst van het handhavingsonderzoek, drie jaar bewaard door UWV. 
Zo bezien zou er kunnen worden beargumenteerd dat de kansscore gezien kan worden als 
geautomatiseerde besluitvorming die betrokkene in aanmerkelijke mate kan treffen. 
 

Indien de uitkomsten van het risicomodel worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming 
dient de vraag te worden beantwoord of er in dit concrete geval sprake is van uitsluitend op 
geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluitvorming. De kansscore op zichzelf wordt niet 
beoordeeld door een medewerker. Hetgeen door de kansscore wordt geïmpliceerd, namelijk de 
verhoogde kans dat er uitkeringsfraude wordt gepleegd, wordt echter wel door een medewerker 
onderzocht. De verhoogde kans op uitkeringsfraude wordt daarmee gevalideerd (er is daadwerkelijk 
sprake van fraude) of gefalsificeerd (er is geen sprake van fraude). In het kader van het totale 
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handhavingsproces dient dit te worden beschouwd als betekenisvolle menselijke tussenkomst, 
waardoor de conclusie is dat er geen sprake is van geautomatiseerde besluitvorming op grond van 
artikel 22 AVG. 
 

3.11  Wordt er gebruikt gemaakt van profilering? 

Ja, er wordt gebruik gemaakt van profilering. Er wordt geen gebruik gemaakt van etnische profilering.  
 
R&I ontwikkelt risicoselecties in de DMAP-omgeving. Er wordt gezocht naar een juiste combinatie 
gedragskenmerken die klanten met een verhoogd risico op regelovertredingen uit de groep selecteert. 
Hierdoor wordt gebruik gemaakt van profilering. De kenmerken die worden gebruikt leveren geen 

verboden onderscheid op. 
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4. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking 

4.1  Op welke van de AVG-grondslagen is de verwerking gebaseerd?  

Op grond van artikel 30 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) 

heeft UWV de taak gekregen om uitvoering te geven aan:  

 de wettelijke werkloosheidsuitkering; 

 

In artikel 55a Wet SUWI is UWV daarnaast belast met het toezicht op de naleving van de hierboven 

aangehaalde wet- en regelgeving en ook in de Algemene wet bestuursrecht is de handhavingstaak van 

bestuursorganen opgenomen (artikel 5:1 Awb e.v.). 

 

Deze GEB ziet specifiek op mogelijk verblijf in het buitenland zonder toestemming. In artikel 19 van de 

Werkloosheidswet zijn de zogenoemde uitsluitingsgronden opgenomen. Dit zijn objectieve 

omstandigheden die maken dat het recht op WW-uitkering niet ontstaat. Het betreffen als het ware 

negatieve ontstaansvoorwaarden. Eén van deze uitsluitingsgronden is de volgende (lid 1, onder e): Het 

wonen of verblijf houden buiten Nederland anders dan wegens vakantie. 

 

Om deze reden is er sprake van de volgende AVG grondslag: 

 

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in 

het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is 

opgedragen (zie artikel 6, eerste lid onder e AVG). 

 

4.2  Welke andere wet- en regelgeving is van toepassing op de verwerking?  

 Wet SUWI 

 Besluit SUWI 

 Wet algemene bepaling Burgerservicenummer  

 Archiefwet 1995 

 EVRM 

 Algemene wet gelijke behandeling  

 IVBPR 

 Telecommunicatiewet 

 Algemene wet bestuursrecht 

 Wet Digitale Overheid 

 Selectielijst UWV 2014 

 Verordening (EG) Nr. 883/2004 

 

4.3  Wordt het BSN verwerkt?  

 

Ja, het BSN wordt verwerkt. De grondslag voor het BSN-gebruik ligt in artikel 10 Wabb in combinatie 

met de wettelijke taak van artikel 30 SUWI. Het UWV voert derhalve zijn administratie op BSN, 

waardoor UWV genoodzaakt is om het BSN te verwerken.  

 

Zonder BSN is het niet mogelijk om een administratieve verwerking met persoonsgegevens uit te 

voeren. 
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4.4  Worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt?  

 

In het risicomodel worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt. In het uitvoeringsproces dat 

volgt op het signaal uit het risicomodel – het daadwerkelijke onderzoek naar verblijf buitenland 

gedurende de WW-uitkering - is tot op heden wel sprake van verwerking van de nationaliteit van 

betrokkene, wat in een bepaalde context een bijzonder persoonsgegeven kan zijn. 

 

In de onderzoeksrapporten wordt nationaliteit expliciet op het voorblad onder het kopje 

‘persoonsgegevens’ verwerkt. Deze verwerking is niet noodzakelijk voor het doel van het onderzoek. 

Het is immers niet relevant welke nationaliteit betrokkene heeft, maar waar betrokkene heeft 

verbleven. Handhaving zal daarom bij implementatie van dit model, ervoor zorgen dat dit kopje uit het 

onderzoeksrapport wordt gehaald. Voorts zal in de werkinstructie en middels DHH-brede communicatie 

de uitvoering erop worden geattendeerd, dit mogelijk bijzondere persoonsgegeven niet meer in het 

onderzoeksrapport te verwerken. Ook in de kwaliteitscontrole zal hierop worden gemonitord. 

4.5  Worden persoonsgegevens van strafrechtelijke aard verwerkt?  

Nee, er worden geen gegevens van strafrechtelijke aard verwerkt. 

 

4.6  Doelbinding: worden de persoonsgegevens verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn 
verzameld of voor een ander doel?  

In eerste instantie worden de door betrokkene aangeleverde persoonsgegevens en de bij UWV 

beschikbare gegevens uit authentieke bronnen (polisadministratie) verwerkt ten behoeve van een 

rechtmatige en deugdelijke uitkeringsverstrekking in het kader van de WW. Daarnaast worden door 

UWV gegevens verzameld in het kader van het verbeteren van de online dienstverlening van UWV (de 

IP-logging gegevens). 

 

De gegevens uit de polisadministratie (informatie over loon, uitkeringen en arbeidscontracten) worden 

door UWV gebruikt om de daglonen te berekenen. De doelbinding ziet dan ook op een juiste 

uitkeringsverstrekking (indien hierop een beroep wordt gedaan). IP-logging wordt door UWV niet alleen 

gedaan vanwege het verbeteren van de online dienstverlening maar dient ook als controlemiddel: 

 

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/uwv-controleert/detail/op-welke-manieren-

controleert-uwv/controle-via-internet 

 

De gegevens die worden verkregen uit IP-logging worden hiervoor ingezet omdat zij van grote waarde 

zijn in de bewijslast en onderbouwing in geval een uitkering wordt stopgezet vanwege onrechtmatig 

verblijf in het buitenland. Het (meermaals) inloggen op het UWV account vanuit het buitenland vormt 

immers een indicatie dat de klant in het buitenland verblijft. 

 

Handhaving gebruikt dezelfde persoonsgegevens, zoals deze zijn verkregen voor de aanvraag van een 

uitkering, en verzamelt daarnaast andere persoonsgegevens van betrokkenen in het kader van 

mogelijke regelovertreding. Het betreft hier een ander doel dan uitkeringsverstrekking, namelijk 

handhaving en/of toezicht op de verstrekking van uitkeringen. De wettelijke basis hiervoor is terug te 

vinden in de Wet SUWI (artikel 55a) en de Awb (artikel 5:1 e.v.). Alleen die (persoons)gegevens worden 

verzameld, die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan een deugdelijk onderzoek naar een 

rechtmatige uitkeringsverstrekking. In deze situatie gaat het daarbij logischerwijs specifiek om 

(persoons)gegevens die kunnen bijdragen aan een deugdelijk onderzoek naar het risico ‘verblijf 

buitenland’. 

 

Deze doelen - uitkeringsverstrekking en handhaving - zijn verenigbaar met elkaar omdat de processen 

nauw aan elkaar verbonden zijn. Voor een rechtmatige en deugdelijke uitkeringsverstrekking is het ook 
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benodigd om te controleren of er in het concrete geval sprake is (geweest) van een rechtmatige 

verstrekking. Het toezicht op de correcte naleving van alle verplichtingen die verbonden zijn aan het 

ontvangen van een uitkering (handhaving) is dan ook verenigbaar met het oorspronkelijke doel van 

verzamelen, namelijk de initiële uitkeringsverstrekking. 

 

In de bijlage ‘Documentatie risicomodel Verblijf buitenland versie 0.6’ wordt de werking van het 

risicomodel verder uitgewerkt en wordt uitgelegd welke kenmerken worden gebruikt voor het model. 

In de bijlage ‘overzicht kenmerken risicomodellen’ staan de verzamelde (persoons)gegevens vermeld. 

 

4.7  Wat is de noodzaak van de verwerking? 

Zoals in 3.1 is beschreven is er een directie aanleiding vanuit de toezeggingen van de minister van SZW 

aan de Tweede Kamer over de aanpak van de fraude door ongeoorloofd verblijf buiten Nederland tijdens 

een WW-uitkering. Dit is onder andere gemeld in de brieven d.d. 01-02-2019 en 26-06-2020.  

 

KPMG heeft, ook als onderdeel van het maatregelenpakket Fraude WW, in opdracht van SZW de 

misbruikrisico’s in de WW geïdentificeerd.  

Het risico dat een verblijf in Nederland wordt gefingeerd, eventueel met behulp van een tussenpersoon, 

is ingedeeld in de zwaarste gradatie van overtredingen.  

 

De complexiteit en de zwaarte van dit type overtredingen en de maatschappelijke onrust die het 

veroorzaakt hebben geleid tot de politieke opdracht om dit toe te passen. De daarmee samenhangende 

verwerking is noodzakelijk. 

 

Proportionaliteit en subsidiariteit  

Het uitgangspunt van UWV is dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor 

het onderzoek. Qua onderzoeksmethodes worden eerst onderzoeksmethodes ingezet die het minst 

inbreuk maken op de privacy, voordat wordt overgegaan op onderzoeksmethodes die meer inbreuk 

maken op de privacy. Door gebruik van risicomodellen komt UWV sneller, efficiënter en doelmatiger tot 

risicogroepen waarbinnen een verhoogd risico bestaat op regelovertreding en is het aldus mogelijk om 

meer potentiele fraudeurs op te sporen. Zo wordt er gericht gestuurd op risicovolle gevallen en vindt 

er alleen verder onderzoek plaats wanneer bepaalde kenmerken en/of combinaties daarvan zich 

daadwerkelijk voordoen.  

 

Het gebruik van risicomodellen is te scharen onder de onderzoeksmethodes die een grotere inbreuk 

maken op de privacy van betrokkenen. De (persoons)gegevens van betrokkenen worden immers door 

het risicomodel verwerkt waarna er een kansscore aan wordt gekoppeld. Dit heeft een grotere impact 

dan bijvoorbeeld een controle door UWV door middel van willekeurige steekproeven. Er zijn echter 

gronden die deze grotere impact op de privacy voor betrokkenen rechtvaardigen. 

 

Gelet op de grote hoeveelheid uitkeringen en de beperkte capaciteit binnen UWV is het onmogelijk om 

alle uitkeringen te controleren. Om de geformuleerde doelen te kunnen verwezenlijken en efficiënter 

uitkeringsfraude (eerder) te kunnen detecteren, is het noodzakelijk om een middel te gebruiken waarbij 

de kans op detectie van regelovertreding zo groot mogelijk is. Willekeurige steekproeven leggen het 

daarbij af ten opzichte van bewezen risicomodellen. Door gebruik te maken van bewezen risicomodellen 

zullen uitkeringen worden gecontroleerd waar de kans op regelovertreding groter is. Bij een willekeurige 

steekproef heeft de gehele populatie kans op controle, en de daarbij behorende grote inbreuk op de 

privacy. Bij het gebruik van een risicomodel wordt er een schifting gemaakt binnen de gehele populatie 

en wordt een kleine onderzoek waardige populatie eruit gefilterd voor een mogelijke controle (met 

bijkomende privacyinbreuk). Deze populatie is kleiner en dus valt deze methode te prefereren omdat 

voor de gehele populatie de inbreuk op de privacy kleiner wordt, vanwege de schifting die het 

risicomodel al maakt. 
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De Centrale Raad van Beroep heeft zich hierover ook meermaals uitgelaten: 

 

“Het is voorts vaste jurisprudentie van de Raad dat bij de inzet van de algemene 

onderzoeksbevoegdheid het toepassen van risicoprofielen geoorloofd is. Met de uitvoering van de 

bijstandswetgeving zijn immers aanzienlijke publieke middelen gemoeid. Om te bereiken dat die 

middelen op de juiste wijze worden besteed, en dat misbruik wordt voorkomen, en aldus te 

bewerkstelligen dat het maatschappelijk draagvlak voor de uitvoering in stand blijft, is controle, en 

nadien indien nodig handhaving, van zeer groot belang. De kosten van controle kunnen, uitgedrukt in 

menskracht en geld, zeer hoog zijn, niet alleen voor het bestuursorgaan, bijvoorbeeld in gevallen als 

deze met onderzoeken in het buitenland, maar ook voor degenen die met de controle worden 

geconfronteerd. Het bijstandverlenend orgaan kan daarom in de uitoefening van de algemene 

onderzoeksbevoegdheid in beginsel niet de ruimte worden ontzegd om redenen van efficiëntie en 

effectiviteit gerichte vormen van onderzoek te beperken tot bepaalde groepen bijstandsgerechtigden 

waar, gelet op de kenmerken van die groep en vorm van onderzoek, een grotere kans bestaat dat het 

onderzoek bijdraagt aan de juiste uitvoering van de bijstandswetgeving. Daarbij valt in het bijzonder 

te denken aan groepskenmerken die bestaan uit feitelijk gedrag, zoals bijvoorbeeld het ingeschreven 

staan in een bepaald register of het aangaan van arbeidscontracten met een beperkt aantal uren.”2 

 

Door verschillende maatregelen wordt voorkomen dat een risicomodel onbedoeld discriminerend is. Zo 

wordt er géén gebruik gemaakt van automatische besluitvorming, worden 30 procent random gevallen 

aan de selectie toegevoegd en wordt er geen gebruik gemaakt van het persoonsgegeven ‘nationaliteit’. 

 

4.8  Transparantie van de verwerking voor betrokkene 

Fraudeonderzoek staat gemeld in de privacyverklaring en het register van verwerkingen van het UWV. 

Om een goed onderzoek uit te voeren informeert DHH de betrokkene niet actief van een verwerking 

voor fraudeonderzoek. Indien contact met betrokkene heeft plaatsgevonden in het kader van een 

onderzoek van DHH, ontvangt betrokkene naderhand altijd een brief. Hierin kan worden medegedeeld 

dat er geen fraude is geconstateerd (zie bijlage ‘Brief HABMO05003’) of dat er wel een voornemen is 

tot het opleggen van een boete (zie bijlage ‘Voornemen boete anoniem’). Uit de brieven komt verder 

niet naar voren dat er onderzoek is verricht op basis van een signaal uit het risicomodel. 

 

DHH kiest hier bewust voor, zodat zij een gedegen onderzoek kan doen. Men wordt niet specifiek 

geïnformeerd over de gegevensverwerking middels risicomodellen. 

 

Artikel 14, vijfde lid van de AVG in combinatie met artikel 23 van de AVG schrijft voor wanneer een 
betrokkene niet geïnformeerd hoeft te worden over de verwerking. Eén van de uitzonderingen is dat de 
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt eraan in de weg staan dat de betrokkene meteen 
wordt geïnformeerd. Een voorbeeld zou de verwerking van persoonsgegevens kunnen zijn om fraude 

op te sporen. Het voortijdig informeren van betrokkene zou er dan toe kunnen leiden dat 
bewijsmateriaal wordt verduisterd.  
 

De uitzonderingen op de rechten van de betrokkene en de plichten van de 

verwerkingsverantwoordelijke staan tevens opgesomd in artikel 41, eerste lid van de UAVG. 

 

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/uwv-controleert/detail/op-welke-manieren-

controleert-uwv/controle-via-bestandsvergelijkingen.  

 

                                                
2 ECLI:NL:CRVB:2015:1231 

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/uwv-controleert/detail/op-welke-manieren-controleert-uwv/controle-via-bestandsvergelijkingen
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/uwv-controleert/detail/op-welke-manieren-controleert-uwv/controle-via-bestandsvergelijkingen
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4.9  Rechten van betrokkene 

De bestaande rechten van de klant worden door UWV gerespecteerd volgens de vereisten vanuit de 

AVG. UWV neemt verzoeken van de klant of diens vertegenwoordiger op grond van onderstaande 

rechten in behandeling. 

 

Informatie 

UWV informeert betrokkene over diens rechten door het opnemen van de UWV privacy verklaring, over 

de noodzaak en het doel van de gegevensverwerking, de mogelijkheid om de status van de aanvraag 

te volgen en met welke andere organisaties deze gegevens mogen worden gedeeld.  

 

Inzage en Rectificatie 

In de Staatscourant is de Regeling inzage- en correctierecht UWV 2018 vastgesteld. Deze regeling sluit 

aan bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 is ingegaan. Betrokkene 

heeft het recht om een schriftelijk verzoek in te dienen voor het inzien en corrigeren van diens 

persoonsgegevens. Dit recht geldt ook voor een vertegenwoordiger/gemachtigde. In de context van 

inzage- en correctierecht heeft UWV voor de medewerkers procedures en instructies opgesteld voor 

het afhandelen van verzoeken om inzage en correctie.  

 

Handhaving heeft met het oog op haar activiteiten een eigen instructie, wat ook benoemd is in de 

regeling inzage- en correctierecht UWV 2018. Wanneer de betrokkene zijn recht op inzage of 

correctieverzoeken uitoefent, handelt DHH volgens de instructie Inzage- en correctierecht Handhaving. 

Verder kan de betrokkene hierover informatie vinden d.m.v. het privacy statement en het register van 

verwerkingen. Specifieke handhavingsinformatie staat op: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-

onderwerpen/uwv-controleert/index.aspx 

 

Bezwaar 

Belanghebbende heeft het recht bezwaar in te dienen tegen het gebruik van diens persoonsgegevens 

ten behoeve van verdere gegevensverwerking binnen UWV. 

https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachten-bezwaar-beroep/bezwaar-en-

beroep/detail/bezwaarschrift-indienen/per-post-bezwaar-maken 

 

Klacht 

Belanghebbende heeft het recht om over de wijze waarop UWV zich in een bepaalde aangelegenheid 

tegenover hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij UWV.  

https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachten-bezwaar-beroep/ik-heb-een-

klacht/index.aspx 

 

Disclaimer 

In deze GEB en de bij deze GEB behorende bijlagen bevindt zich informatie van strikt vertrouwelijke 

aard. Op basis van de AVG (artikel 23 lid 1 sub e) is het mogelijk de reikwijdte van de verplichtingen 

en rechten als bedoeld in artikel 12 tot en met 22 en artikel 34, alsmede artikel 5 AVG te beperken.  

 

De rechten zoals hierboven beschreven zullen echter zeer minimaal door UWV worden ingeperkt waarbij 

rekening is gehouden met hetgeen is bepaald in artikel 41 lid 2 UAVG. Het is voor betrokkene nog 

steeds mogelijk om inzage te verkrijgen in de door UWV verwerkte persoonsgegevens (uit de 

bronsystemen) en ook is het mogelijk om een verzoek tot rectificatie neer te leggen. De beperking van 

enige rechten onder de AVG ziet slechts op de werking van het risicomodel en de hypotheses die hierin 

door UWV worden gebruikt, om zo geen onnodig inzicht te verschaffen in de werkwijze van UWV met 

betrekking tot het onderzoeken van fraudesignalen met betrekking tot mogelijk verblijf buitenland. De 

persoonsgegevens die het risicomodel zijn dan ook allemaal inzichtelijk voor betrokkene, net als de 

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/uwv-controleert/index.aspx
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/uwv-controleert/index.aspx
https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachten-bezwaar-beroep/bezwaar-en-beroep/detail/bezwaarschrift-indienen/per-post-bezwaar-maken
https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachten-bezwaar-beroep/bezwaar-en-beroep/detail/bezwaarschrift-indienen/per-post-bezwaar-maken
https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachten-bezwaar-beroep/ik-heb-een-klacht/index.aspx
https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachten-bezwaar-beroep/ik-heb-een-klacht/index.aspx
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score die het risicomodel heeft gegeven. De beperking zit hem meer in de combinatie van gegevens 

die gebruikt wordt om tot een kansscore te komen. 
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5. Inventarisatie van risico’s en mitigerende maatregelen 

 
 

Uitwerking Risico-maatregelenmatrix 

 

Risico 1 Medewerkers gaan werken met een proces waarin zij mogelijk onjuist 
handelen inzake de signaallijst. Medewerkers zien de klanten op de lijst als 
‘regelovertreders’ terwijl dit vastgesteld moet worden in het onderzoek. 
Door onjuiste uitvoering en het inzien van willekeurige signalen ontstaan 
situaties die een inbreuk in de privacy kunnen veroorzaken. 

Consequenties voor 

betrokkene 

 Benadeling: direct of indirect financieel of maatschappelijk nadeel 

ondervinden van het gebruik of misbruik van zijn of haar 

persoonsgegevens; 

 Discriminatie: onrechtmatig gebruik van (persoons)gegevens wat leidt 

tot uitsluiting en reputatieschade; 

 Negatieve beeldvorming over natuurlijke personen met specifieke 
kenmerken. 

Classificatie 
(Kans / Impact) 

Kans is redelijk (3) op: 
 Niet volgen van de werkinstructies; 

 Het ontstaan van een bias. 
Impact is zeer groot (5) dat: 

 Rechten van betrokkenen niet worden gerespecteerd; 
 Het ontstaan van negatieve beeldvorming. 

Maatregel In de werkinstructie worden de medewerkers gewezen op de privacy 
aspecten. De monitoring wordt gedaan aan de hand van een operationele 
kwaliteitsmeting. En er is continue monitoring op de inkomende klachten en 

bezwaren. Op bezwaren worden kwaliteitsmetingen gedaan en eventuele 
(tweede/derde lijn) audits. 
 
Voorts hecht de directie Handhaving erg aan vakmanschap van onze 
professionals in de uitvoering. Het vermijden van vooringenomenheid en het 
objectief waarnemen, zijn standaard onderdelen van onze 
vakmanschapsprogramma’s. Tevens wordt het presteren van medewerkers 

terzake gemonitord via de HRM-cyclus. 

Binnen scope van 
project/wijziging? 

Ja 

Status van maatregel 
en contactpersoon 

Is in gang gezet.  
Directeur Uitvoering DHH is eigenaar. Het aanspreekpunt is de BSO 

Uitvoering / Directeur Uitvoering. 

Restrisico Ja. Het restrisico blijft aanwezig maar is acceptabel. Dit is besloten in het 
DT. 

 

Risico 2 Een datalek waarbij het gaat om de inbreuk op de beveiliging van 
persoonsgegevens. 

Consequenties voor 
betrokkene 

 Persoonsgegevens worden openbaar en zijn in te zien door derden; 

Kans 1 2 3 4 5

Impact Zeer klein Klein Redelijk Groot Zeer groot

5 Zeer groot 5 10 15 20 25

4 Groot 4 8 12 16 20

3 Redelijk 3 6 9 12 15

2 Beperkt 2 4 6 8 10

1 Minimaal 1 2 3 4 5

Leganda risico matrix
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 Identiteitsfraude: waarbij iemands persoonsgegevens worden 

misbruikt om nadeel te berokkenen. Het kan ook leiden tot reputatie- 

of anderszins relationele schade; 

 Benadeling: direct of indirect financieel of maatschappelijk nadeel 

ondervinden van het gebruik of misbruik van zijn of haar 

persoonsgegevens; 

 Chantage: persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om personen 

af te persen; 

 Hinder en uitsluiting: negatieve beeldvorming over natuurlijke 

personen met specifieke kenmerken; 

 Verlies van vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim 

beschermde persoonsgegevens. 

Classificatie 

(Kans / Impact) 

Kans is beperkt (2) op: 

 Openbaarheid van de (persoons)gegevens; 
 Onrechtmatige toegang tot en vervreemding van gegevens. 

Impact is groot (4) dat: 
 Rechten van betrokkene niet worden gerespecteerd; 

 Het ontstaan van negatieve beeldvorming. 

Maatregel Zorgen dat de informatiebeveiliging en autorisaties op orde zijn. Het risico 
bevindt zich theoretisch gezien op verschillende niveau’s: 
 
DMAP: rondom de DMAP hebben we diverse beheersmaatregelen getroffen. 

Wij verwijzen hiervoor naar de GEB rondom de DMAP. Specifiek voor dit 
onderwerp hebben wij een afgeschermde productiedatabase gecreëerd, 
waardoor de risico’s verder gemitigeerd worden. Volledigheidshalve merken 
wij op dat we in DMAP gedemaskeerd werken, tenzij de aard van de 
vraagstelling maakt dat dit niet kan. 
 
Inladen in Phoeniks: De signalen worden geautomatiseerd in Phoeniks 

ingeladen en gedistribueerd aan de uitvoering.  

 
Uitvoering/behandeling van signalen: De signalen worden in de uitvoering 
opgepakt. In de werkinstructie worden de medewerkers gewezen op de 
privacy aspecten en de medewerkers zijn privacy bewust. De medewerker is 
op de hoogte van het Datalekken protocol. En de medewerker maakt 
gebruik van veilig e-mailen met ZIVVER. We zien hierop toe via onze 

reguliere controle programma’s (kwaliteit en vakmanschap). 
 
Voorts hebben wij voor 2021 een project gepland om een separate 
productieomgeving te realiseren voor risicomodellen. Dit zal het risico nog 
verder mitigeren. 
 

Binnen scope van 
project/wijziging? 

Nee. 
Dit benoemde risico is een generiek risico en maakt in belangrijke mate al 
deel uit van onze reguliere bedrijfsvoering. Voor de ‘DMAP omgeving’ geldt 
hetzelfde, waarbij opgemerkt moet worden dat we voor het werken met 
risicomodellen een separate (afgeschermde) database hebben gerealiseerd. 

Overige beheersmaatregelen rondom DMAP vallen niet in de scope van GEB 

Risicomodel Verblijf Buitenland.  
Status van maatregel 
en contactpersoon  

Is in gang gezet.  
Hoofd R&I is eigenaar van de risico’s rondom DMAP. Het hoofd IO/directeur 
uitvoering is eigenaar van de risico’s die samenhangen met de 
uitvoering/behandeling van signalen. Het aanspreekpunt is BSO IM. 

Restrisico Het restrisico blijft aanwezig maar wordt beperkt door alle getroffen 
maatregelen. Het restrisico is geaccepteerd in het DT. 
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Risico 3 Het ontbreken van een volledig functionerende Ontwikkel Test Acceptatie en 
Productie (OTAP) straat met gescheiden omgevingen, waarin veel privacy 
gevoelige data zit. Er is geen borging op de totale OTAP straat.  

Consequenties voor 
betrokkene 

 (Persoons)gegevens worden ontvreemd (gestolen); 

 Benadeling: direct of indirect financieel of maatschappelijk nadeel 

ondervinden van het gebruik of misbruik van zijn of haar 

persoonsgegevens; 

 Identiteitsfraude: waarbij iemands persoonsgegevens worden misbruikt 

om nadeel te berokkenen. Het kan ook leiden tot reputatie- of anderszins 

relationele schade; 

 Chantage: persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om personen af te 

persen; 

 Verlies van vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim beschermde 

persoonsgegevens; 

 Er is geen controle op de betreffende Grondslag. 

Classificatie 
(Kans / Impact) 

Kans is redelijk (3) op: 
 Doen van meer verschillende verwerkingen dan nodig is en niet 

voldoen aan de betreffende grondslag. 
Impact is groot (4) dat:  

 Onrechtmatige toegang tot en vervreemding van gegevens; 
 Rechten van betrokkenen worden niet gerespecteerd. 

Maatregel Het creëren van een ‘Chinese wall’ met een aparte productiedatabase. Dit 
kan ingericht worden in het spoor van project ‘Demaskeren DMAP’.  

Binnen scope van 
project/wijziging? 

Ja. Stand van zaken: 
 Nu is het niet anders in te regelen; 

 Gedurende het Nu; verscherpte monitoring op de productie; 
 In de toekomst via UIP project in te regelen. 

Status van maatregel 
en contactpersoon 

Deze maatregel kan op de middellange termijn ingeregeld worden, en 
meegaan met het UIP project, voor het inrichten van een volwaardige 

productie omgeving. 
Hoofd R&I is eigenaar. Het aanspreekpunt is BSO IM. 

Restrisico Het restrisico verschilt per fase. Maar het grootste risico is de verschuiving 
van voorspellingen door (veranderende) aanpak datakwaliteit of door uitval 
van systemen. 

 

Risico 4 Het model kan op termijn minder goed presteren of de werking van het 
risicomodel wordt openbaar. Daardoor kunnen de uitkomsten en de 
Handhavingsaanpak gaan afwijken. 

Consequenties voor 
betrokkene 

 Negatieve beeldvorming over vermeend misbruik; 
 Benadeling: direct of indirect financieel of maatschappelijk nadeel 

ondervinden van het gebruik of misbruik van zijn of haar 

persoonsgegevens. 

Classificatie 
(Kans / Impact) 

Kans is klein (2) op: 
 Afwijkende output en onrechtmatig handelen. 

Impact is redelijk (3) dat: 

 Rechten van betrokkenen niet worden gerespecteerd; 

 Negatieve beeldvorming ontstaat. 

Maatregel Monitoring wordt gedaan aan de hand van een maandelijks dashboard. Zodra 
het risicomodel significant minder presteert wordt het gebruik direct 
stopgezet. Er vindt validatie/verbetering/doorontwikkeling plaats tot het 
fenomeen verdwenen is. Voor het aangepaste model wordt een nieuwe GEB 
gemaakt. 

Binnen scope van 
project/wijziging? 

Ja 
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Status van maatregel 
en contactpersoon 

Deze GEB en de Excel bijlage bevatten bedrijfskritische informatie over de 
gegevensverwerkingen van UWV. Deze informatie dient vertrouwelijk te 
worden behandeld, zie Disclaimer. 
Hoofd R&I is eigenaar. Het aanspreekpunt is BSO IM.  

Restrisico Eventuele restrisico kan worden weggenomen door uitvoeren van een 
technische toets door een onafhankelijke partij. 

 

Risico 5 Verslechterde datakwaliteit waardoor de kwaliteit van het model in 
voorspellen afneemt.  

Consequenties voor 
betrokkene 

 (Persoons)gegevens zijn niet actueel; 

 Benadeling: direct of indirect financieel of maatschappelijk nadeel 

ondervinden van het gebruik of misbruik van zijn of haar 

persoonsgegevens; 

 Verouderde beeldvorming op de situatie.  

Classificatie 
(Kans / Impact) 

Kans is redelijk (3) op: 
 Technische verstoring op het verladen van data. 

Impact is groot (4) dat: 
 Het voorspellen en handhaven wordt gedaan op basis van verkeerde 

input. 

Maatregel Monitoring inrichten op de verladingen van de data en alerts instellen op de 
data-verladingen. Dit proces dient geautomatiseerd te worden zodra de 
productieomgeving (onderdeel OTAP) is ontwikkeld. 

Binnen scope van 

project/wijziging? 

Wordt in 2021 opgepakt 

Status van maatregel 
en contactpersoon 

Maandelijkse monitoring via dashboard en toevoegen random dossiers. 
Hoofd R&I is eigenaar. Het aanspreekpunt is BSO IM. 

Restrisico Geïmplementeerd. 

 

Risico 6 Bewaartermijnen in DMAP worden niet altijd nageleefd. 
Consequenties voor 
betrokkene 

 Onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens omdat de 
gegevens niet tijdig vernietigd worden; 

 Er is geen controle betreffende de archivering; 
 (Persoons)gegevens kunnen opzettelijk worden ontvreemd, 

gestolen; 
 Identiteitsfraude: waarbij iemands persoonsgegevens worden 

misbruikt om nadeel te berokkenen. Het kan ook leiden tot reputatie- 

of anderszins relationele schade; 

 Verlies van vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim 

beschermde persoonsgegevens.  
Classificatie 
(Kans / Impact) 

Kans is groot (4) op: 
 Onrechtmatige opslag van (persoons)gegevens. 

Impact is redelijk (3) dat: 
 Rechten van betrokkenen worden niet gerespecteerd; 

 Medewerker met verkeerde bedoelingen kan gegevens ontvreemden 
en misbruiken. 

Maatregel Casus klantgegevens die niet leiden tot de vaststelling van een overtreding 
worden verwijderd uit het systeem. Casus klantgegevens worden ontdubbeld 
zodat dezelfde klant niet meerdere malen onderzocht kan worden. In alle 
systemen waar Phoeniks data zit, waaronder DMAP, wordt opgeschoond (Q4 
2020- Q1 2021) conform selectielijsten van R&I. 

Binnen scope van 
project/wijziging? 

Het betreft hier een breder risico dat een grotere uitwerking heeft dan de 
scope van deze risicomodellen. 

Status van maatregel 
en contactpersoon 

Er worden technische maatregelen getroffen, dit gaat in overleg met K&S en 
Gegevensdiensten.  
Hoofd R&I is eigenaar. Het aanspreekpunt is BSO IM. 
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Restrisico De voortgang is afhankelijk van de herinrichting van de analyse en 
productieomgevingen.  

 

Risico 7 Vooringenomenheid in het risicomodel en selectie aannames gemaakt door 
het risicomodel. 

Consequenties voor 
betrokkene 

 De betrokkene wordt gestigmatiseerd; 
 Benadeling: direct of indirect financieel of maatschappelijk nadeel 

ondervinden van het gebruik of misbruik van zijn of haar 

persoonsgegevens; 

 Verlies van vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim 
beschermde persoonsgegevens. 

Classificatie 
(Kans / Impact) 

Kans is klein (2) op: 
 Vooringenomen selecties, zonder aanwijsbare grond, in het 

risicomodel. 

Impact is groot (4) dat: 
 De betrokkene verkeerd wordt geclassificeerd. 
 Het ontstaan van negatieve beeldvorming van de betrokkene. 

Maatregel Dit risico is te ondervangen in het maakproces, door het hanteren van 
diverse iteraties. Het periodiek uitvoeren van statistische toetsen op 

samenhang tussen kenmerken. En het mee laten lopen van random gevallen 
(bij ontwikkeling en exploitatie) om deze te toetsen. 

Binnen scope van 
project/wijziging? 

Ja 

Status van maatregel 

en contactpersoon 

Geïmplementeerd. 

Hoofd R&I is eigenaar. Het aanspreekpunt is BSO IM. 

Restrisico Acceptabel. 
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6. Afsluiting opdracht en geef nieuwe datum voor periodieke herbeoordeling

6.1 Geraadpleegde experts t.b.v. deze rapportage 

Naam Functie Organisatie(onderdeel) Periode 

Juridisch Adviseur Directie Handhaving 2019 

Juridisch Adviseur Directie Handhaving 2019 

Proces ontwerper Directie Handhaving 2019 

Data analist Directie Handhaving 2019 

Data analist Directie Handhaving 2019 

Business Consultant Directie handhaving 2019 

Business Consultant/ 

BSO 

Directie handhaving 2019 

Business Security 

Consultant 

Directie handhaving 2019/2020 

Business adviseur Directie handhaving 2020 

Business adviseur Directie handhaving 2020 

Data analist Directie handhaving 2020 

Hoofd R&I Directie handhaving 2020 

Privacy jurist Directie handhaving 2020 

Business Security 
Consultant 

Directie handhaving 2020 

6.2 Geraadpleegde documentatie 

Lijst met documenten 

 Werkinstructie Risicomodel Verblijf Buitenland
 Documentatie Risicomodel Verblijf Buitenland versie 0.5

6.3 Afweging restrisico’s acceptabel 

Ja, de beschreven risico’s zijn acceptabel vanwege het feit dat verschillende mitigerende maatregelen 
al zijn geïmplementeerd, gepland en/of opgepakt. 

Reeds geïmplementeerde maatregelen voor onderstaande risico’s zijn: 

Risico 5: Verslechterde datakwaliteit waardoor de kwaliteit van het model in voorspellen afneemt. 

Risico 7: Vooringenomenheid in het risicomodel en selectie aannames gemaakt door het risicomodel. 

De openstaande restrisico’s zijn tijdens het bespreken van de eerdere versies van de GEB Verblijf 
Buitenland besproken in DT DHH overleggen. Het DT heeft de verantwoordelijkheid genomen voor het 

mitigeren van de restrisico’s en de aangegeven maatregelen in de risicomatrix in verschillende 
activiteiten geadresseerd en gepland.  

6.4 Reactie BSO 

Beoordeling door Business Security Officer (BSO) 

10.2.e 
Wob

11 
Wob
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Datum: 24-01-2020 

Beoordeling door Business Security Officer (BSO) 

Datum: 29-06-2020 

Beoordeling door Business Security Officer (BSO) 
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Datum: 26-10-2020,  BSO DHH 

Beoordeling door Business Security Officer (BSO) 

Datum: 23-11-2020,  BSO DHH 

Beoordeling door Business Security Officer (BSO) 

Datum: 30-11-2020,  BSO DHH 

Datum herbeoordeling GEB : 01-01-2022 

6.5 Reactie Functionaris Gegevensbescherming 

Nadat de BSO het rapport heeft beoordeeld en akkoord is, stuur dan het rapport ter beoordeling naar de 
Functionaris Gegevensbescherming ( ). 

Beoordeling door Functionaris Gegevensbescherming (FG) 

11 
Wob
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Datum 27 november 2020 
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Datum: 06-02-2020 

 

Restrisico’s besproken met Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? 
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[Beschrijf of de restrisico’s zijn besproken met de AP en zo ja, wat er besproken is, wanneer, door wie 
en met welke uitkomst] 
 

 

 

6.6  Eindoordeel Organisatieonderdeel 

Ter afronding van het GEB-rapport wordt de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (vaak een 
divisie-directeur of gemandateerde opdrachtgever) gevraagd een reactie te geven op het eindresultaat 

van de afgeronde GEB. 
 

Is de verantwoordelijke akkoord met de voorgestelde maatregelen? 

Ja 
 

Accepteert de verantwoordelijke de restrisico’s? 

Ja 
 

Stemt de verantwoordelijke in met het advies van de FG? 

Ja 
 

Datum afronding rapport December 2020 

 




