
Dank nog voor de precieze beantwoording van onze vragen en de documenten, die je eind vorige week
toestuurde. Jan Kleinnijenhuis, Roel en ik werken nu aan een n¡euwsverhaal voor Trouw en RTI Nieuws en
we zouden willen vragen of de staatssecretaris commentaar / haar politieke of inhoudelijke oordeel zou
willen geven, zodat we dat kunnen meenemen in onze publicaties.

Mede aanleiding voor ons onderzoek is een staatje dat eerder werd vrijgegeven in een Wob inzake AUT (Zie
bijlage). Op de tweede pagina daarvan zie je de effecten/uitkomsten van het risicoslassificatiemodel.
Daaruit bl¡jkt dat het RCM vooral hoge risico's detecteert bij een inkomen onder 20.000 (het bedrag dat
volgens onze info daar is weggelakt), zowel in de reguliere risicoselectie als bij HotHor: vergelijk de
percentages met de categorie overig.

Even los van de motieven en overwegingen die ten grondslag lagen aan die risicoselectie; de uitkomst was
dat lagere inkomens veel meer kans hadden (extra) te worden gecontroleerd en - populair gezegd - te
worden gezien als mogelijke fraudeur. Dit volgt ook uit het laatste antwoord op onze vragen over de
risicoverlagende werking in risicoselectie van hogere inkomens. ("ln het verleden bleek uit de
ervaringsgegevens die in het risicoclassificatiemodel Toeslagen werden gebruikt een stat¡st¡sch verband
tussen de hoogte van het inkomen en de kans op een (on)juiste aanvraag. Deze indicator werd in ieder geval
vanaf maart 2016 diverse keren met variabele grenswaarden in het model van Toeslagen gebruikt.")

Het risicoclassificatiemodel was er op gericht om toeslagaanvragers te behoeden voor fouten en oneigenlijk
gebruik te voorkomen.

In dit licht zouden we de staatssecretar¡s het volgende willen voorleggen:

Hoe beoordeelt de staatssecretaris achteraf de effecten van de verschillende vormen van
risicoselectie voor met name lagere / de laagste inkomens, mede in het licht van de weging dat een
hoger inkomen werd gezien als risicoverlagend?

De controles van Toeslagen waren (en zijn) gericht op het voorkomen van hoge terugvorderingen. Het
voorkomen van hoge terugvorderingen is met name belangrijk voor mensen voor wie een hoge terugvordering
een relatief grote impact zou hebben. Hetzelfde terugvorderingsbedrag heeft immers een grotere impact op
mensen met een lager inkomen, dan op mensen met een hoger inkomen. Hoge toeslagbedragen, die zouden
kunnen leiden tot een hoge terugvordering, komen daarom eerder in aanmerking voor controle op
onjuistheden.

Het recht op huur- en zorgtoeslag is rechtstreeks gekoppeld aan de hoogte van het inkomen. Hogere inkomens
komen niet in aanmerking voor deze toeslagen en daarmee zijn burgers met een lager inkomen
vanzelfsprekend oververtegenwoordigd in de gehele doelgroep, evenals in de te controleren populatie.

Bij kinderopvangtoeslag is de hoogte van de toeslag vooral afhankelijk van het aantal kinderen en het aantal
uren opvang. De impact van de indivíduele variabele 'inkomen' op de hoogte van de toeslag is klein. Dit geldt
ook voor het gewicht van deze variabele in de controle op onjuistheden.

Wij begrijpen het antwoord overigens zo dat er zowel sprake kan zijn van een negatieve (verlagende)
bijdrage aan de score (bij een hoog inkomen), als een positieve (verhogende) bijdrage aan de score (bij een
laag inkomen).

De werking van het inkomen is hierboven nader toegelicht. U heeft het principe correct begrepen, waarbij
moet worden opgemerkt dat het inkomen geen grote factor was en slechts in een gedeelte van de selecties is
gebruikt.

Experts die wij raadplegen zijn kritisch over hoe de risicoclassificatie in RCM werkte. Naar hun oordeel
scheidt het model onvoldoende de samenhang tussen verschillende indicatoren. Kort gezegd, en als
voorbeeld, een laag inkomen hangt samen met andere gebruikte indicatoren, waardoor het lage inkomen
op meerdere indicatoren een hogere score veroorzaakt. Daarnaast is er volgens hen sprake van selectiebias,



aangez¡en de handmatig behandelde aanvragen (met een hoge risicoscore) weer worden gebruikt als input
om het model te tra¡nen.

Het model gebruikte de verschillende indicatoren om een totaalscore te berekenen die de individuele gevallen
het best voorspelde. Als indicatoren met elkaar samenhingen corrigeerde het model voor onderlinge
samenhang, dat is precies hoe de systematiek van een scorecard (en ook een logistische regressie) werkt. Het
was dus zo dat bijvoorbeeld de scores voor de hoogte van de kale huur en de huurprijs per vierkante meter
met elkaar samenhingen. Als het model beide indicatoren gebruikte, werden scores van deze indicatoren niet
bij elkaar opgeteld maar uitgemiddeld.

De selectiebias, zoals hierboven aangegeven, werd in het model ondervangen door zowel behandelde
aanvragen toe te voegen die tot een correctie hebben geleid als aanvragen die bleken te kloppen. Daarnaast
werden ervaringsgegevens toegevoegd vanuit andere werkstromen (bijvoorbeeld uit een aselecte steekproef)
die al dan niet tot een correctie hadden geleid.

Na het KPMG-rapport ¡s RCM uit de lucht gehaald. Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit
risicoclassificatiemodel na mitigerende maatregelen toch weer zou gaan draaien. In de GEB van mei van dit
jaar werd gewezen op een aantal risico's, waaronder risico's op onrechtmatigheid, een discriminerende
werking en selectiebias. Kan de staatssecretaris toelichten welke argumenten doorslaggevend zijn geweest
om te stoppen met RCM?

ln de GEB zijn risico's onderkend, waarop mitigerende maatregelen zijn geformuleerd. Deze maatregelen zijn
nog niet allemaal uitgevoerd. ln het vervangende model spelen deze risico's niet, gezien de andere werkwijze.
Dat is de voornaamste reden om het risicogericht toezicht te starten met het BehandelKeuzeModel.

ln de aanpak van het BKM lijkt sprake van een duidelijke beleidswijziging: de behandeld ambtenaar
krijgt informatie over de reden van de controle, en de betrokken burger wordt ook geinformeerd.
Kan de staatssecretaris aangeven waarom voor deze koerswijziging is gekozen?

a

Destijds is bij de introductie van het RCM gekozen om geen richting mee te geven om een objectieve, brede
analyse van de aanvraag te stimuleren en behandeling voor alle geselecteerde aanvragers gelijk te houden.
Het nieuwe model is gebaseerd op een dienstverlenende aanpak, waarbij de behandelaren hun aanpak
specifiek kunnen richten op een mogelijke onjuistheid.


