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Aanmelding
Aanmelding voor het bijwonen van dit symposium voor leden van de VHMF en
medewerkers van de Belastingdienst (ook niet-leden) kan via de website www.vhmf.nl

Symposium VHMF

Aanmelding voor het lidmaatschap van de VHMF kan ook via de website www.vhmf.nl
(de eerste 6 maanden gratis!)

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
dus wacht niet te lang met aanmelden.

Data: Goud of Fout?
Groen-Blauwe ontwikkelingen

Hierbij willen wij u alvast melden dat volgend
jaar het jaarlijks VHMF symposium zal
plaatsvinden op donderdag 21 april 2022.

Welke collega breng JIJ als nieuw lid mee?

artificial intelligence
douane
data
belastingdienst
ethiek

Informatie
Voor inlichtingen over de VHMF en het lidmaatschap kunt u contact opnemen met Paul
Soomers via secretaris@VHMF.nl. Ook kunt u onze website bezoeken: www.vhmf.nl

Donderdag 18 november 2021

zaal Progress Jaarbeurs Utrecht
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Programma symposium 2021
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Groen-Blauwe ontwikkelingen

13:00

Opening

Jurjen Glazenburg, Voorzitter VHMF
Dagvoorzitter
Hans Gribnau, hoogleraar methodologie van het belastingrecht aan de Tilburg University
en bijzonder hoogleraar kwaliteit van fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden
Douane, opmars logistieke stromen met bijbehorende data en Artificial Intelligence
Frank Heijmann, strategisch adviseur internationale handel en grensmanagement bij het
Ministerie van Financiën/Douane
Tax & Technology: een eerste introductie
Arthur van der Linden, specialistisch adviseur Tax & Technology, docent/coördinator
Tax & Technology, Tilburg University

14:15

Pauze

Pitch: Douanetoezicht, data en ‘machine learning’
Ruud Boessen, senior beleidsadviseur en data scientist bij het Landelijk Kantoor Douane in
Rotterdam
Ethiek en data: wat kan wel en wat kan niet?
Hans Gribnau met filmfragment Diana van Hout
Pitch: Geheimhoudingsplicht art. 67 AWR en data
Bram van der Sar, specialist formeel recht, team intensivering aanpak verhuld vermogen
In gesprek met…
Bas van den Dungen, secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën
Slotbeschouwing door de dagvoorzitter
Hans Gribnau

16:00

Napraten onder het genot van een hapje en drankje
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Groen-Blauwe ontwikkelingen
Hoera! We hebben er lang naar uitgekeken en nu is het zover: dit
najaar – op 18 november 2021 – is het weer mogelijk om elkaar in
de levende lijve te ontmoeten voor een symposium annex reünie in
de Jaarbeurs te Utrecht. Hoe fijn is dat!
In het webinar van juni 2021 zijn we op zoek gegaan naar ‘de weg naar de beste
Belastingdienst’, terug naar de essentie van ons werk. Rode draad daarin is
kwaliteit: aandacht voor rechtsstatelijkheid en vakmanschap, in al onze processen en
diensten, in de dienstverlening én in de handhaving.
Voor het symposium vatten we een actueel en vakinhoudelijk onderwerp bij de kop: data
en Artificial Intelligence (AI). Wat betekenen de ontwikkelingen op dit gebied voor de
toekomst van de Belastingdienst?
Sturen op data en AI heeft impact op onze maatschappij. Deze impact kan positief
zijn doordat het veel kansen biedt, maar er zijn ook zorgen over de risico’s van deze
ontwikkeling. “Data zijn in de ogen van de overheid niet alleen de brandstof voor
toekomstige groei, ze zijn ook onmisbaar voor het opbouwen van een data-gestuurde
autocratie. Daarom moeten die data in staatshanden zijn, of in elk geval onder direct
staatstoezicht worden gebracht”. Dit citaat uit NRC ziet op China, maar wat staat ons hier
te wachten?
Data en AI zijn medebepalend voor de toekomst van de Belastingdienst, bijvoorbeeld
ten aanzien van onze producten en processen. Wat is het en wat kun je er wel/niet
mee? Wat hebben we voor ogen om te gaan doen met AI binnen de blauwe en groene
Belastingdienst? Wat werkt wel, wat niet? Wat hebben we nodig om goed voorbereid te
zijn op een toekomst waar AI een grote rol speelt? En ook de ethische haken en ogen
moeten worden benoemd.
We hebben Frank Heijmann van de Douane bereid gevonden zijn visie te geven op gebruik
van data in de toekomst en de mogelijkheden die AI daarbij biedt. Ook het gebruik – nu en
in de toekomst – van data en AI door de blauwe dienst wordt belicht.
We sluiten dit symposium af met een borrel, niet om bijna te praten, maar om bij én na te
praten. Komt dus allen!!
Wij wensen u een inspirerend symposium!!
De VHMF-symposiumcommissie

