
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door mevrouw W. Paulusma 

van D66 gestelde vragen ex art. 38 RvO over gebruik van data en algoritmes 

bij de gemeente. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. 

 

Voordat wij ingaan op de beantwoording van uw vragen, hechten wij eraan 

aan te geven dat wij ons inderdaad bewust zijn van de risico’s rondom het 

inzetten van algoritmes. We zien dergelijke risico’s echter niet alleen bij het 

gebruik van algoritmes, maar ook bij het gebruik van allerlei moderne en 

nieuwe technologieën. Deze technologieën kunnen echter ook zeer nuttig zijn, 

bijvoorbeeld bij automatiseringsprocessen. Een voorbeeld hiervan wordt in de 

beantwoording toegelicht. We vinden dus dat het belangrijk is om goed na te 

denken hoe we moderne en nieuwe technologieën op een maatschappelijk 

verantwoorde manier kunnen gebruiken. Daarom is de gemeente aan de slag 

gegaan met ‘data-ethiek’, zodat we deze vragen op een goede manier kunnen 

beantwoorden. Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van een ‘ethisch 

innovatiekader’. Bij het opstellen van dit kader betrekken wij ook uw raad. 

Zo is er een beeldvormende sessie ‘Digitale agenda’ gepland waar ook data-

ethiek aan de orde zal komen. Met het ontwikkelen van dit ‘ethisch 

innovatiekader’ nemen we ook uw raad mee.  
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1. Maakt de gemeente gebruik van algoritmes die zijn getraind door 

middel van machine learning of geeft zij hiertoe opdracht aan andere 

organisaties? 

a. Zo ja, ter beantwoording van welke vraagstukken gebruikt zij 

deze algoritmes? Is het opstellen van (risico)profielen van 

mensen hier onderdeel van?  

b. Welke gegevens worden door de gemeente gebruikt voor het 

trainen van deze algoritmes 

c. Welke gegevens worden door de gemeente gebruikt voor de 

implementatie van deze algoritmes? 

 

Antwoord: Ja, wij maken gebruik van diensten die algoritmes gebruiken. Ook 

wordt onderzoek gedaan naar mogelijke toepassingen hiervan. Wij lichten 

hier een aantal voorbeelden toe.  

 

Onderzoek 

Wij zijn bezig met pilots waarbij wordt getest of, en zo ja hoe, data-analyse 

en patroonherkenning gebruikt zou kunnen worden. Wij maken daarbij 

gebruik van onafhankelijke, wetenschappelijke kennis. Zo is onze afdeling 

Onderzoek, Informatie & Statistiek in samenwerking met de Rijksuniversiteit 

Groningen (RUG) bezig met een promotieonderzoek. Het doel van het 

onderzoek is om het fenomeen bijstandsfraude beter te begrijpen, met behulp 

van datagebaseerde technieken. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) 

is hier nauw bij betrokken. Wij willen hierbij benadrukken dat begrijpen de 

insteek van het onderzoek is. Het gaat dus nadrukkelijk niet om onderzoek 

met het doel inwoners te straffen of te sanctioneren. Het doel is juist om 

bijstandsfraude beter te begrijpen, zodat het makkelijker wordt om inwoners 

te helpen wanneer zij tegen problemen aanlopen. Het kan bijvoorbeeld zijn 

dat inwoners sneller fouten maken omdat ze de Nederlandse taal niet goed 

beheersen. Het is belangrijk om dergelijke inzichten te hebben, omdat we zo 

beter en sneller kunnen voorkomen dat inwoners in problemen komen. 

Gegevens zoals nationaliteit en etniciteit worden zeer bewust niet gebruikt in 

dit onderzoek.  

 

We willen de zin “Algoritmes kunnen gebruikt worden voor data mining, dan 

worden ze ingezet om verbanden te zoeken in grote hoeveelheden informatie” 

nuanceren. Algoritmes worden gebruikt om patronen te herkennen (pattern 

recognition). Wanneer dergelijke patronen herkend zijn, is het vervolgens 

mogelijk om causale verbanden te ontdekken met behulp van statistische en 

econometrische technieken.  

 

Automatisering 

We maken in sommige gevallen wel gebruik van algoritmische toepassingen 

om bedrijfsprocessen efficiënter en sneller te maken. Ter illustratie: we zijn 

bezig met een pilot waarbij kunstmatige intelligentie (KI) wordt gebruikt voor 

het anonimiseren van vergunningsbesluiten. Dit is ter voorbereiding van een 

wetswijziging. Het gaat hier om de Wet Elektronisch Publiceren. Met de 
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komst van deze wet wordt het per 1 juli 2021 voor onder anderen gemeenten 

verplicht om alle bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen 

geanonimiseerd te publiceren op MijnOverheid. Eventuele risico’s hebben 

vooral te maken met de vraag welke informatie wordt geanonimiseerd. Zoals: 

wordt de juiste informatie geanonimiseerd en wordt relevante informatie 

geanonimiseerd. Daarom wordt dit eerst in een pilot verkend en getoetst.  

 

 

2. Is de gemeente bereid om een openbaar register te publiceren waarin 

zij haar relevante algoritmische toepassingen omschrijft en toelicht? 

 

Antwoord: We zijn hiertoe bereid. Er is bij de Rijksoverheid veel aandacht 

voor dit onderwerp. We volgen hierbij de visies en ambities die op landelijk 

niveau worden ontwikkeld.  

 

 

3. Is de gemeente zich bewust van de risico's van onethisch gebruik van 

algoritmes, zoals discriminatie, stigmatisering, het beperken van 

persoonlijke vrijheden zoals zelfbeschikking en het in stand houden of 

versterken van ongelijkheid? Welke maatregelen neemt de gemeente 

om risico's te vermijden en potentiële negatieve gevolgen tegen te 

gaan? 

 

Antwoord: Ja, wij zijn ons zeer bewust van deze gevaren.  

 

We staan niet per definitie afwijzend tegenover het gebruik van nieuwe 

technologieën zoals algoritmes, zie ook vraag 2. Sterker nog, algoritmes 

kunnen discriminatie zelfs blootleggen omdat bepaalde patronen of 

aanwijzingen herkend kunnen worden die mensen over het hoofd zien. Het is 

dus belangrijk dat de technologie op een goede en integere manier wordt 

toegepast.   

 

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met moderne en 

opkomende technologieën, waaronder algoritmes. Zoals we in de inleiding 

van deze brief al aangaven, werken we aan een ethisch innovatiekader waar 

ook ‘data-ethiek’ onderdeel van uitmaakt. Algoritmes zijn daarbij een 

belangrijk onderwerp, maar niet het enige. Het gaat ook om behoorlijk 

datagebruik in de openbare ruimte (camera’s, sensoren en nudging), en 

bijvoorbeeld wifi-tracking of gezichtsherkenning.  

 

 

4. Neemt de gemeente ethische aspecten van algoritmes mee in 

inkoopvoorwaarden met leveranciers? Zo ja, welke voorwaarden zijn 

dit? 

 

Antwoord: Op dit moment nemen wij nog geen ethische aspecten van 

algoritmes mee in inkoopvoorwaarden van leveranciers. We volgen de 
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landelijke ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet en bekijken gezamenlijk 

met andere gemeenten en organisaties hoe dergelijke voorwaarden eruit 

zouden moeten zien. Zo hebben we deelgenomen aan de werkgroep ‘Eerlijke 

Algoritmes’ die deze zaken heeft uitgewerkt. Deze werkgroep was een 

initiatief van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); de werkgroep 

maakt op dit moment een doorstart. Te denken valt dan aan zaken zoals:  

 

- Bij de ontwikkeling van algoritmische toepassingen moeten wet- en 

regelgeving (privacyrecht!) leidend zijn. 

- Er moet sprake zijn van transparantie over algoritmes op verschillende 

gebieden (bijvoorbeeld technische transparantie door het delen van de 

code van het algoritme). 

- Identificatie van risico’s bij de ontwikkeling van algoritmes en een 

bijbehorende strategie ontwikkelen om deze risico’s te beheersen. 

 

Dit zijn voorbeelden waar aan gedacht kan worden als het gaat om 

inkoopvoorwaarden.  

 

 

5. Heeft de gemeente een ethische commissie, met als voorbeeld de 

gemeente Enschede, aangesteld die zich ontfermt over of er wel of niet 

ethisch gebruik wordt gemaakt van algoritmes door de gemeente? Zo 

nee, ziet de gemeente het nut in van een dergelijke commissie en 

overweegt zij om deze aan te stellen? 

 

Antwoord: Nee, we hebben nog geen ethische commissie aangesteld. We zien 

zeker het nut in van een dergelijke commissie en is dan ook de mogelijkheden 

hiervoor aan het onderzoeken. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) 

heeft aangedrongen op het instellen van een dergelijke commissie.  

 

Voordat een dergelijke commissie eventueel kan worden aangesteld, willen 

we eerst beter weten wat de verschillende vormen en mogelijkheden zijn. Het 

voorbeeld van Enschede is bij ons bekend en we zien dat dergelijke 

commissies landelijk in opkomst zijn. Er zijn ook andere vormen denkbaar. 

Gemeente Hilversum heeft bijvoorbeeld een onafhankelijke ethische 

commissie die volledig uit inwoners bestaat. Dit is een andere insteek dan 

gemeente Enschede, waar de commissie vooral uit experts bestaat en 

inwoners een andere rol spelen. Voordat er eventueel wordt besloten over het 

instellen van zo’n soort commissie willen we eerst meer duidelijkheid hebben 

over wat de mogelijkheden zijn, wat de voor- en nadelen zijn van deze 

mogelijkheden en wat er nog meer bij komt kijken. Een goede inbedding in 

de organisatie is bijvoorbeeld belangrijk, zodat de adviezen van zo’n 

commissie ook echt impact hebben.  

 

 

6. Is de gemeente bereid om een (jaarlijkse) audit uit te voeren ter 

controle van de algoritmische toepassingen van de gemeente? 
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Antwoord: Het lijkt ons een logische vorm van kwaliteitsbewaking, maar de 

algoritmische toepassingen die momenteel worden gebruikt staan nog 

dusdanig in de kinderschoenen dat dit op dit moment nog niet aan de orde is. 

Ook hier volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet.  

 

 

7. Wordt er door de Functionaris Gegevensbescherming (FG) naast 

privacy ook naar andere ethische aspecten gekeken, zoals gelijke 

behandeling en transparantie? Zo ja, hoe worden deze geborgd en bij 

wie ligt de verantwoordelijkheid?  

 

Antwoord: Ja, de Functionaris Gegevensbescherming kijkt ook naar andere 

ethische aspecten. Dit doet de Functionaris Gegevensbescherming ook bij 

andere technieken, niet alleen bij algoritmes. De directies zijn 

verantwoordelijk voor de processen binnen hun afdelingen, inclusief het 

privacybeleid. De Functionaris Gegevensbescherming houdt hier toezicht op.  

 

 

8. Maakt de gemeente gebruik van derden om de data over inwoners die 

gegenereerd wordt door bijvoorbeeld de milieudienst en het 

parkeerbedrijf te verwerken? Zo ja, op welke manier zorgt de 

gemeente er voor dat deze data alleen op een geëigende manier met 

gegevensbescherming en respect voor privacy wordt gebruikt? 

 

Antwoord: Ja, wij maken gebruik van derden om data te verwerken. In zijn 

algemeenheid worden er altijd verwerkersovereenkomsten afgesloten die een 

waarborg bieden voor verantwoord gebruik van gegevens. Ook worden waar 

nodig PIA’s gedaan (privacy impact assessment). 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


