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Voorwoord 

Er wordt in Nederland volop 
geëxperimenteerd met het inzetten 
van data en digitale technologieën om 
problemen in de openbare ruimte op te 
lossen. Door deze experimenten komen 
verschillende vragen naar boven, bij de 
overheid en bij inwoners. Van wie zijn de 
data die in de publieke ruimte verzameld 
worden? Hoe kun je als inwoner of 
bezoeker meer zeggenschap krijgen over 
data en technologie? Hoe kunnen we als 
overheid data en technologie gebruiken 
en tegelijkertijd maatschappelijke 
waarden waarborgen? 
 

Uit deze vragen spreekt een noodzaak om met elkaar, als overheid en inwoner, 
te komen tot spelregels voor een maatschappelijk verantwoorde inzet van data 
en technologie in de openbare ruimte. Daarom is in NL DIGITAAL: Data Agenda 
Overheid het traject Behoorlijk datagebruik in de openbare ruimte opgenomen. Met als 
doel: mogelijkheden verkennen om te kunnen innoveren, stappen zetten in het 
verantwoord gebruik van data in de openbare ruimte en het gesprek aangaan met 
elkaar, want dit is een dialoog die we steeds met elkaar moeten blijven voeren.  
Ik vind het belangrijk dat iedereen aan deze dialoog mee kan doen en niemand 
wordt buitengesloten.

In 2018 woonde ik in Eindhoven de eerste dialoogtafel over behoorlijk datagebruik 
in de openbare ruimte bij. De vragen van inwoners aan deze tafel troffen mij.  
“Hoe voorkomen we dat op basis van data gediscrimineerd wordt?” en “Hoe zit  
het eigenlijk met de verhouding tussen veiligheid en privacy?”. Terechte vragen, 
waar we direct mee aan de slag zijn gegaan. 

Van publieke dialoogtafels via wetenschappelijke essays naar voorstellen voor 
nieuw beleid. Met praktijkvoorbeelden die als inspiratie dienen. Deze bundel, en 
meer nog de weg ernaartoe, is een combinatie van degelijk en innovatief.  
Ik ben ervan overtuigd dat deze manier van werken nodig is in deze tijd, waarin 
we geconfronteerd worden met razendsnelle technologische ontwikkelingen. 
Tegelijkertijd hebben we als overheid instrumenten tot onze beschikking, zoals 
beleid en wetgeving, waarbij zorgvuldigheid voorop staat in plaats van snelheid. 
Tussen deze werelden slaat dit traject een brug. Om met elkaar in gesprek te blijven 
over wat er kan, wat er mag, en wat geoorloofd is als het gaat om datagebruik in 
de openbare ruimte. 

Raymond Knops
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Inleiding

In maart 2019 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid aan de Tweede Kamer aangeboden. 
Deze agenda gaat over datagebruik in de samenleving en richt zich met name op 
goed en verantwoord datagebruik door de overheid. Het ministerie van BZK heeft 
zich gecommitteerd aan deze agenda en is van plan om de resultaten van de in de 
agenda beschreven acties verder te brengen. In Data Agenda Overheid zijn voor de 
komende drie jaar verschillende actielijnen uitgezet. Eén van de actielijnen is het 
project ‘Behoorlijk datagebruik in de openbare ruimte’, dat past bij het huidige 
debat over publieke waarden en het gebruik van data in de openbare ruimte.

Het doel van dit project is om te komen tot een gezamenlijk beeld van behoorlijk 
datagebruik in de openbare ruimte en bijbehorend handelingsperspectief. Het 
middel hiervoor is een reeks thematische essays met concrete beleids-
aanbevelingen1. Dit project bouwt voort op de succesvol afgeronde proeftuin2 
waarmee een inventarisatie is gemaakt van knelpunten rond behoorlijk data-
gebruik in de openbare ruimte. Deze knelpunteninventarisatie heeft als basis 
gediend voor de thematische essays. De knelpunten zijn onder andere naar voren 
gebracht tijdens dialoogtafels met inwoners. De geïdentificeerde knelpunten zijn:

1. De spanning tussen privacy en techniek; wat kan, wat mag, wat moet je (niet) willen.
2. A. De spanning tussen bedrijven en burgers; de belangen van private commerciële partijen en 

B. De spanning tussen het individu en het collectieve, publieke belang.
3. De mate van transparantie en uitlegbaarheid van datagebruik en dataverzameling in de 

publieke ruimte.
4. Doelbinding versus hergebruik; de gewenste mate van doelmatigheid.
5. Publiek-private samenwerking.
6. Wat is de rol van de overheid binnen de smart society?

In het proces om tot de essays te komen is nadrukkelijk de verbinding gezocht 
tussen wetenschap en de praktijk van het openbaar bestuur. Er is een begeleidings-
commissie gevormd met leden vanuit de wetenschap en met ervarings-
deskundigen die werkzaam zijn bij verschillende overheidsorganisaties.  
Deze commissie heeft de hierboven beschreven knelpunten erkend en herkend en 
een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de thematische essays. Ze 
heeft als opdrachtgever opgetreden door ‘trekkers’ van essays te benoemen.  
Deze trekkers hebben op hun beurt een beroep gedaan op hun netwerk om auteurs 
voor de essays te benaderen. Uiteindelijk heeft de commissie de keuze voor 
auteurs geaccordeerd, waarna het schrijven van de essays kon beginnen.  
Binnen het schrijfproces hebben de auteurs zoveel mogelijk ruimte gekregen om 
hun denkbeelden weer te geven op grond van hun kennis, ervaring en inzichten. 
Hoewel wetenschappers altijd verbonden zijn aan een universiteit, is die 
universiteit natuurlijk niet gebonden aan hun standpunt. Voor de overige auteurs 
betekent dit dat de essays op persoonlijke titel zijn geschreven. De commissie is 
enkele keren bij elkaar gekomen om de voortgang van het project en de essays te 
bespreken en de tussenresultaten van feedback te voorzien.

Het zestal essays, geschreven vanuit de wetenschap en de praktijk, heeft 
uiteindelijk geleid tot 24 beleidsaanbevelingen. De laatste fase van het project 
betrof de doorvertaling van deze beleidsaanbevelingen naar concrete voorstellen 
voor beleidsmaatregelen en acties3. Deze beleidsmaatregelen en acties zijn van een 
hoog abstractieniveau omdat er rekening gehouden moet worden met 
verschillende contextfactoren, waaronder politiek klimaat en (bestuurlijk) 
draagvlak. Om een en ander ten opzichte van elkaar te positioneren, heeft het 
Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden een kader ontwikkeld (als 
onderdeel van een epiloog bij de zes essays). Dit kader is gebruikt bij het proces 
van doorvertaling en geeft enkele suggesties voor beleidsontwikkeling in relatie tot 
datagebruik bij de overheid. 

Het is belangrijk om te vermelden dat de beleidsaanbevelingen en de voorstellen 
voor beleidsmaatregelen en acties de uitdagingen van het databeleid in Nederland 
niet volledig afdekken. Wel dekken ze de geconstateerde knelpunten af. Daarmee 
kan de inhoud van deze essaybundel gezien worden als een eerste aanzet, en 
hopelijk een inspiratiebron, om de uitdagingen aan te gaan die voortkomen uit 
datagebruik in de openbare ruimte.
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Leeswijzer: 
Het eerste deel van deze essaybundel bestaat uit zes thematische essays 
(hoofdstuk 1 t/m 6). Alle essays worden ingeleid door een voorwoord dat 
geschreven is door de trekker van het desbetreffende essay. Na de essays volgt een 
overzicht van alle beleidsaanbevelingen en de epiloog: beleidsuitdagingen bij 
datagebruik, geschreven door het Instituut Bestuurskunde van Universiteit Leiden. 
De bundel wordt afgesloten met de doorvertaling van de aanbevelingen van de 
essays naar concrete voorstellen voor beleidsmaatregelen en acties. 

Referenties
1 Eén van de beleidsaanbevelingen wordt inmiddels al gerealiseerd in de vorm van een project in een 

gezamenlijke opdracht met VNG waarin wordt gewerkt aan een modelovereenkomst ‘Slimme 
Toepassingen’.

2 Aanleiding voor deze proeftuin was de oproep van toenmalige wethouders Ollongren (Amsterdam) en 
Depla (Eindhoven) voor samenwerking rond datagebruik in de openbare ruimte. Zij boden hun ‘living 
labs’ omgeving aan als experimenteerruimte om nieuwe technologieën te leren begrijpen en samen de 
nieuwe spelregels op te bouwen.

3 De concrete voorstellen voor beleidsmaatregelen en acties zijn op een longlist geplaatst ter 
voorbereiding voor de Data Agenda Overheid 2020. Deze lijst zal ter beoordeling worden voorgelegd 
aan de klankbord- en stuurgroep Data Agenda Overheid.
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Hergebruik van 
gegevens in smart cities

Juridische en ethische kaders voor  
big data in de openbare ruimte

Prof. mr. dr. ir. Bart Custers
Hoogleraar Law and Science

Universiteit Leiden

Voorwoord
Door prof. mr. dr. Sofia Ranchordas

Steden staan traditioneel bekend als anonieme ruimtes waar individuen kunnen leven en 
werken met weinig (sociale) controle. Niets is tegenwoordig minder waar in de zogeheten smart 
cities, waar dagelijks grote hoeveelheden gegevens worden verzameld. Terwijl een groot deel 
van de verzamelde gegevens betrekking heeft op bijvoorbeeld het verkeer of de luchtkwaliteit 
van de stad, worden ook regelmatig persoonsgegevens verzameld, zowel door private als door 
publieke partijen.  
 
Deze gegevens worden tevens uitgewisseld en hergebruikt. In de laatste jaren zijn deze 
gegevens hergebruikt om bijvoorbeeld burgers te ‘nudgen’ om duurzamer of gezonder te zijn. 
Dit (her)gebruik van data is vaak gemotiveerd aan de hand van technocratische redeneringen. 
Toch blijft het hergebruik van (persoons)gegevens problematisch om juridische en ethische 
redenen. Kan het (her)gebruik van data als behoorlijk worden beschouwd als de autonomie van 
burgers onder druk wordt gezet?  
 
Hebben lokale overheden concreet zicht op het (her)gebruik van data? Is het hergebruik van 
data in smart cities altijd noodzakelijk om goede publieke diensten te leveren? Hoe worden 
publieke waarden gewaarborgd als gegevens worden hergebruikt door private partijen?  

In het essay van Bart Custers worden de juridische en ethische kaders van het (her)gebruik van 
gegevens in smart cities geanalyseerd. Custers, hoogleraar Law & Data Science (Universiteit 
Leiden), is een vooraanstaande expert op het gebied van privacy en cybercrime. Custers doet 
belangrijke aanbevelingen voor lokale overheden met het oog op een behoorlijk hergebruik van 
gegevens in smart cities: lokale overheden moeten goed op de hoogte zijn van welke gegevens 
zijn verzameld op een rechtmatige wijze, burgers actief betrekken bij digitale initiatieven en 
vaker gebruik maken van pilots. 

Als rechtswetenschapper op het gebied van publiekrecht en digitale technologie, vond ik het 
bijzonder verrijkend om deel te mogen nemen aan de begeleidingscommissie en te reflecteren 
op zowel de kansen als risico’s van gegevensverzameling en datahergebruik in smart cities.  

Prof. mr. dr. Sofia Ranchordas 
Adjunct–hoogleraar Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen 
Lid begeleidingscommissier
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Samenvatting

Slimme steden (smart cities) zijn stedelijke gebieden waar met gebruik van 
sensoren grote hoeveelheden gegevens worden verzameld om uiteenlopende 
processen in deze steden soepel te laten verlopen. Het gebruik van gegevens is 
juridisch en ethisch echter alleen toegestaan wanneer de gegevens op een 
behoorlijke manier worden verzameld en verwerkt. Voor veel steden is niet 
duidelijk welke (persoons)gegevens over burgers mogen worden verzameld en 
verwerkt en onder welke voorwaarden. In dit essay staat centraal de vraag: in 
hoeverre mogen gegevens van burgers worden hergebruikt in de context van smart cities?  
De nadruk ligt daarbij op het hergebruiken van gegevens.  

Aan bod komt wat wordt verstaan onder smart cities, Internet of Things, big data en 
nudging. Verder worden verschillende vormen van hergebruik van gegevens 
onderscheiden via een typologie die bijdraagt aan de verdere duiding van 
hergebruik en helpt bij het beoordelen van de wenselijkheid van hergebruik van 
gegevens. De kern van dit essay is onderzoek naar de meest relevante juridische 
en ethische kaders voor hergebruik van gegevens.  

De meest relevante juridische kaders zijn respectievelijk privacy en mensen-
rechten, bescherming van persoonsgegevens en bestuursrecht (in het bijzonder 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur). De meest relevante ethische 
kaders zijn deontologie, utilitarisme en deugdenethiek. De ethische 
perspectieven bieden afwegingskaders die kunnen worden gehanteerd binnen 
de juridische kaders, bijvoorbeeld voor het opstellen van gedragscodes en 
andere vormen van zelfregulering. Wanneer de juridische en ethische kaders in 
dit essay worden aangehouden, is er zeer waarschijnlijk sprake van behoorlijk 
(her)gebruik van gegevens. Wanneer deze kaders niet worden aangehouden, is 
er geen sprake van behoorlijk (her)gebruik. 

Op basis van deze conclusies worden vier aanbevelingen gedaan.  
Gemeentelijke overheden moeten bij smart cities inzetten op behoorlijk 
hergebruik van gegevens via publiek-private samenwerkingen, burgers actief 
betrekken bij afwegingen, zorgen voor transparantie over gegevens en 
afwegingen, en via pilots smart cities geleidelijk verder ontwikkelen.

Over de auteur

Prof. mr. dr. ir. Bart Custers is hoogleraar Law and Data Science aan Universiteit Leiden.
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Digitalisering, 
gedragsbeïnvloeding 

en de overheid 
Het gladde ijs tussen nudging en überveillance

Prof. dr. Wijnand IJsselsteijn
Hoogleraar Cognition and Affect in Human-Technology Interaction

Eindhoven University of Technology (TU/e) 

Voorwoord
Door prof. dr. Maurits Clemens Kaptein

Het essay Digitalisering, gedragsbeïnvloeding en de overheid behandelt een van de - in mijn 
ogen - belangrijkste consequenties van datagebruik in de openbare ruimte: het gebruik van 
data om actief het gedrag van burgers te sturen. Zelf ben ik, als hoogleraar Data Science & 
Health aan de Universiteit van Tilburg en als principal investigator van het Computational 
Personalization lab aan de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) te ‘s-Hertogenbosch, 
al jaren bezig met onderzoek naar het gebruik van data om menselijk gedrag te begrijpen en, 
uiteindelijk, te beïnvloeden. We kunnen de ontwikkelde kennis gebruiken voor positieve 
maatschappelijke doeleinden; we hebben bijvoorbeeld laten zien dat middels data 
gepersonaliseerde feedback ertoe leidt dat we effectievere eHealth-applicaties kunnen 
ontwikkelen. Met data kunnen we mensen dus beter ondersteunen bij het leiden van een 
gezonder leven. Echter, dezelfde kennis wordt ook gebruikt voor dubieuzere doelen; het gebruik 
van persuasion profiling in de online marketing - een manier van gedragsbeïnvloeding waar ik 
ook zelf veel over heb geschreven - wordt terecht kritisch bediscussieerd.

In zijn essay bespreekt prof. dr. Wijnand IJsselsteijn van de Technische Universiteit Eindhoven 
hoe de verzameling van data in de openbare ruimte ertoe leidt dat we, potentieel, steeds 
effectiever menselijk gedrag in de openbare ruimte kunnen sturen. Simpele voorbeelden van 
gedragsbeïnvloeding in de openbare ruimte zijn bij iedereen bekend: tijdens grote evenementen 
zoals de Nijmeegse Vierdaagse wordt het publiek gemonitord en door middel van grote 
schermen aangemoedigd bepaalde locaties te vermijden. Echter, er zijn ook veel subtielere 
vormen van beïnvloeding, bijvoorbeeld door middel van de straatverlichting, die niet bekend 
zijn bij het grote publiek. 

Daarbij is het niet altijd duidelijk wie er aan de spreekwoordelijke knoppen draait bij pogingen 
tot gedragsbeïnvloeding in de openbare ruimte, noch is het altijd duidelijk welke data, van wie, 
en door wie, wordt verzameld om de technologie mogelijk te maken. Juist als het gaat over de 
openbare ruimte zijn dit punten waar we gezamenlijk het debat over aan moeten gaan. 

Op basis van zijn ruime ervaring als onderzoeker naar de manieren waarop technologie mensen 
beïnvloedt, en naar manieren om gebruikers van technologie deze technologie te kunnen laten 
begrijpen, geeft prof. dr. IJsselsteijn nieuwe inzichten in het gebruik van data in de openbare 
ruimte. Er is wat mij betreft niemand die meer ervaring en kennis heeft op dit gebied dan 
Wijnand.
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De deelname aan de commissie Behoorlijk datagebruik in de openbare ruimte was voor mijzelf 
erg leerzaam. Het was bemoedigend om te zien hoe overheid, wetenschap en bedrijfsleven, 
vanuit verschillende achtergronden, bij elkaar zijn gekomen om na te denken over dit 
maatschappelijk belangrijke en beladen onderwerp. Ik heb persoonlijk veel geleerd van de 
discussies en kan mij volledig vinden in onze aanbevelingen (waarvan ik een groot deel 
voorafgaand aan het proces nooit had kunnen voorzien). Ik hoop dat voor u als lezer hetzelfde 
geldt.

Prof. dr. Maurits Clemens Kaptein
Hoogleraar Data Science & Health, Jheronimus Academy of Data Science (JADS)
Lid begeleidingscommissie

Over de auteur

Prof. dr. Wijnand IJsselsteijn is hoogleraar Cognition and Affect in Human-Technology 
Interaction en weten schappelijk directeur van het Center for Humans & Technology aan 
Eindhoven University of Technology (TU/e).

Samenvatting 

Digitalisering gaat snel en heeft een grote impact op onze leefwereld. Ook de 
overheid wordt geconfronteerd met de digitale transformatie, die zowel 
ongekende mogelijkheden als nieuwe uitdagingen met zich mee brengt.  
Een aantal pionierende steden experimenteert met digitale technologie in de 
publieke ruimte, in smart city-projecten en living labs, om zodoende de 
efficiency van overheidsdiensten te vergroten, maar ook om de leefbaarheid en 
duurzaamheid van de stad te verbeteren. Op gebieden waar de overheid een 
actief preventiebeleid voert – veiligheid, volksgezondheid, milieu - wordt ook 
nagedacht over de inzet van digitale middelen in de publieke ruimte - sensoren, 
big data en kunstmatige intelligentie - om gedrag van burgers te meten, te 
voorspellen en te beïnvloeden.  
 
We kunnen hierbij denken aan slimme straatverlichting om agressie te 
voorkomen of een interactief wandelpark waar gezond bewegen wordt 
gestimuleerd. Deze beïnvloeding vindt veelal plaats op basis van kennis uit de 
psychologie en staat bekend als persuasive technology of nudging.  
De mogelijkheden van gedragsbeïnvloeding door gebruik van digitale 
technologie in de publieke ruimte gaan gepaard met soms lastige technische, 
sociale, juridische en ethische vraagstukken. Hoe, en in hoeverre, mag de 
overheid sturen op gewenst gedrag van haar burgers, gebruik makend van 
publieke datastromen, kunstmatige intelligentie en psychologische 
beïnvloedingstechnieken? En hoe dient de overheid zichzelf te reguleren 
wanneer ze geconfronteerd wordt met de verleidingen van macht en controle 
die digitalisering met zich meebrengt?  
 
In dit essay ga ik nader in op de mogelijkheden en beperkingen van digitale 
technologie die wordt gebruikt voor gedragsbeïnvloeding, en sta ik stil bij de 
ethische vragen die worden opgeworpen wanneer een overheid zich begeeft op 
het gladde ijs tussen nudging en überveillance. Naast een kritische analyse 
komen er ook oplossingsrichtingen aan de orde, waarbij participatoir ontwerp en 
digitale geletterdheid centraal staan.
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De bestuurlijke regie 
over experimentele 
data en algoritmen

Aanbevelingen voor een nationaal 
algoritmeregister en rapportagekader

Prof. dr. Gerd Kortuem
Hoogleraar Internet of Things

TU Delft

Voorwoord
Door Theo Veltman 

Prof. dr. Gerd Kortuem en ik hebben elkaar enkele keren ontmoet in de context van de gemeente 
Amsterdam. Ik heb hem leren kennen als een aimabele, bescheiden deskundige en een 
gezaghebbende wetenschapper. Hij is één van de mensen die een breed veld van technologie 
overziet. Hij doet dat vanuit zijn grote kennis van en brede ervaring met de technologie en weet 
die kennis en ervaring te verbinden met vraagstukken rond ons menszijn en ons verblijf in een 
gedigitaliseerde wereld. Ook zijn essay illustreert dat.
 
Het onderzoek van Gerd richt zich op het Internet of Things (internet der dingen); het ontwerp 
en gebruik van data, algoritmen en slimme apparaten als belangrijke bouwstenen voor 
intelligente producten en diensten. Hij is lid van het AITech-initiatief voor betekenisvolle 
menselijke controle van autonome intelligente technologie. Gerd is verbonden aan de TU Delft 
als hoogleraar. Hij is daar tevens voorzitter ‘Internet of Things’ binnen de faculteit Industrieel 
Ontwerpen. Ook is hij verbonden aan het AMS (Amsterdam Institute for Advanced 
Metropolitan Solutions). 

Het onderwerp ‘onbehoorlijk datagebruik in de openbare ruimte’ vind ik belangrijk omdat 
vrijheid een groot goed is. Het wordt in zekere zin bedreigd door de toenemende digitalisering. 
Zeker als het gaat om de vrijheid van bewegen, zonder gemonitord of geregistreerd te worden; 
te kunnen doen wat je wilt zonder (digitaal) toezicht. Ook de vrijheid van oordeelsvorming is 
belangrijk, dat je niet ongewild en onmerkbaar wordt beïnvloed in jouw mening, jouw keuzes. 
Die vrijheden staan onder druk. Digitalisering biedt voordelen. Al is het alleen maar dat elke 
persoon, ongeacht zijn of haar locatie, toegang kan hebben tot alle beschikbare informatie en 
kennis om zichzelf te ontwikkelen. Dat voordeel moet er zijn, voor iedereen. 
‘Onbehoorlijk datagebruik’ is een ongewenst bijeffect. Het moet verminderd worden, dus 
worden tegengegaan. 

In de begeleidingscommissie Behoorlijk datagebruik in de openbare ruimte heb ik weer geleerd 
hoeveel we van elkaar kunnen leren. De deelname aan deze groep van gedreven, deskundige 
mensen gaf mij veel energie en bracht mij meerdere nieuwe inzichten.

Theo Veltman
Lid begeleidingscommissie
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Deze samenvatting is vertaald vanuit het Engels.

Samenvatting

Data en algoritmen hebben in de loop der tijd een bepalende rol in de 
samenleving gekregen. Ze beïnvloeden welk nieuws we online lezen, hoe verkeer 
door de stad wordt geleid en hoe we contact met elkaar hebben. Steeds vaker 
gebruiken bedrijven en overheden machinelearning-technieken om beslissingen 
met significante implicaties voor mens en maatschappij te automatiseren, 
bijvoorbeeld in de ordehandhaving, bij het opleggen van straffen en in de sociale 
dienstverlening.  
 
Algoritmische besluitvorming wordt echter ook bekritiseerd omdat de 
mogelijkheid bestaat dat vooroordelen en discriminatie erdoor worden 
versterkt. Bovendien ontbreken transparantie en verantwoording 
(accountability). Een van de belangrijkste vraagstukken voor overheden is dus 
hoe ze het ontwerp, de ontwikkeling en het gebruik van data en algoritmen in de 
samenleving zo kunnen inrichten en beheersen dat de voordelen voor het 
publiek worden gemaximaliseerd en maatschappelijke waarden worden 
gerespecteerd. 

Het is om verschillende redenen moeilijk om op een doeltreffende manier de 
bestuurlijke regie (governance) te houden over data en algoritmen. Ten eerste 
ontwikkelen algoritmen zich razendsnel tot een niveau van complexiteit en 
geavanceerdheid waar zelfs computerspecialisten nog maar amper begrijpen 
hoe algoritmen werken en beslissingen nemen. Ten tweede leidt de gestaag 
vorderende toepassing van geautomatiseerde machinelearning-tools en 
zelflerende algoritmen tot algoritmische systemen die snel en op onverwachte 
en vaak onvoorspelbare manieren evolueren. Ten derde zijn de effecten van 
datagedreven algoritmen op de samenleving dermate groot en vergaand, dat ze 
onmogelijk op voorhand kunnen worden voorspeld voordat dergelijke systemen 
daadwerkelijk worden ingezet in de samenleving. Om deze redenen spelen living 
labs (Schuurman, 2015) een sleutelrol in de experimentele ontwikkeling van data 
en algoritmen.

In dit artikel onderzoek ik de morele vraagstukken die zijn verbonden aan het 
experimenteren met data en algoritmen en ontwikkel ik aanbevelingen voor een 
nationaal bestuurskader voor data en algoritmen, dat uit vijf onderdelen bestaat: 
1) een Algoritme Rapportage Initiatief, dat tot doel heeft de maatschappelijke 
waarde en risico’s van algoritmeprojecten in Nederland te documenteren en te 
volgen; 2) een Nationaal Algoritme Register dat een effectieve vergelijking en 
beoordeling van initiatieven op het gebied van data en algoritmen binnen 
Nederland mogelijk moet maken; 3) een Openbaar Algoritme Forum waarop 
publieke belanghebbenden de werking, het gebruik en de uitkomsten van 
initiatieven op het gebied van data en algoritmen kunnen bespreken, 
bekritiseren en betwisten; 4) een Data en Algoritme Instituut ter bevordering van 
de ontwikkeling van kennis, benaderingen, tools, infrastructuren en normen 
voor ethisch en verantwoord gebruik van algoritmen en 5) een Nationale Skills 
Agenda voor Data en Algoritmen om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden 
(van burgers tot organisaties) over de juiste vaardigheden beschikken om deel te 
nemen aan de nieuwe data- en algoritme-economie.

Deze aanbevelingen zijn gestoeld op een aantal belangrijke bronnen, waaronder 
Experimental Ethics van Van de Poel (van de Poel, 2016), de FAT/ML ‘Principles 
for Accountable Algorithms and Social Impact Statement for Algorithms’ 
(Diakopoulos et al., 2018), geïntegreerde rapportage (Banerjee, 2019; Eccles & 
Krzus, 2015), een veelgebruikt model voor het volgen van en rapporteren over 
financiële en niet-financiële waardecreatie binnen publieke en private 
organisaties, en ten slotte het werk van NESTA over AI-gerelateerde ethiek en 
bestuur (Mulgan, 2016).
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Over de auteur

Prof. dr. Gerd Kortuem is hoogleraar Internet of Things aan TU Delft.
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De noodzaak van een 
digitale omgevingsvisie

Van principes naar praktijk 
Dr. Jiska Engelbert

Senior onderzoeker 
LDE Centre for BOLD Cities

Prof. dr. Liesbet van Zoonen
Academisch directeur

LDE Centre for BOLD Cities

Voorwoord
Door Aantink Yeh

De inzet van nieuwe technologieën en het verzamelen en gebruik van data in de openbare 
ruimte gaat gepaard met soms lastige technische, sociale, juridische en ethische vraagstukken. 
Gemeenten (onder anderen) hebben de taak om te zorgen voor een toegankelijke en veilige 
fysieke leefomgeving. Zij moeten ook zorgen voor de toegankelijkheid, veiligheid en behoorlijk 
datagebruik in de digitale openbare ruimte. 
 
Als adviseur Innovaties bij VNG Realisatie coördineer ik het traject om te komen tot een set aan 
gezamenlijke principes voor Nederlandse gemeenten, om hen richting te bieden en houvast te 
geven op dit onderwerp.  
 
Tegelijkertijd zien we een scala aan soortgelijke initiatieven in binnen- en buitenland om 
publieke waarden te borgen in tijden van toenemende digitalisering. Het Centre for BOLD 
Cities, een onderzoeksgroep van Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit 
Rotterdam, is gespecialiseerd in digitalisering en gebruik van data in de stad, in het bijzonder 
vanuit het ethisch perspectief en dat van de inwoners. Ik heb daarom dr. Jiska Engelbert en prof. 
dr. Liesbet van Zoonen gevraagd om onderzoek te doen naar (andere) initiatieven om publieke 
waarden te borgen en wat dit betekent voor de opgave van Nederlandse overheden. 

De overleggen die we hebben gehad met de begeleidingscommissie om te komen tot deze 
essaybundel, hebben aangetoond hoe belangrijk het is dat wetenschap en beleid de dialoog 
blijven voeren. Maar met alleen theorie en overleg zijn we er niet. Dit essay (maar ook de andere 
in de bundel) gaat ons helpen om onze principes door te ontwikkelen en opvolging te geven 
door meer inzicht in het hoe en waarom van andere initiatieven en benodigde instrumenten en 
maatregelen. Principes zijn een lege huls als we er niks mee doen.

Aantink Yeh
Adviseur Smart City VNG Realisatie
Lid begeleidingscommissie

Behoorlijk datagebruik in de openbare ruimte | 16

Wat we doen

4

14:10 8 non-discriminatie

14:35 14b privacy

Publieke Waarden Centraal
12:07

13:55 11a autonomie 



Samenvatting

In dit essay analyseren we het brede landschap aan principes voor de digitale 
samenleving dat zich in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld heeft. We vinden ten 
eerste een onderscheid tussen principes die over ethiek, datakwaliteit en 
standaardisering gaan en constateren, ten tweede, dat de meeste vrijblijvend 
geformuleerd en vormgegeven zijn, in termen van mensenrechten waar niemand 
bezwaar tegen kan hebben. Een derde kenmerk van het landschap is dat de 
principes vrijwel nergens tot controleerbare en afdwingbare maatregelen leiden. 
Desalniettemin onderscheiden ze zich van een uitsluitend economisch gericht 
discours over standaardisering dat we ook aantreffen en waarin geen plaats is 
voor burgers en andere maatschappelijke belanghebbenden. De verzameling 
principes heeft, tenslotte, vooral betrekking op het proces van digitalisering en 
nauwelijks op specifieke, regionaal of lokaal geformuleerde einddoelen. 

We laten aan de hand van twee voorbeelden (burgermetingen van geluids-
overlast rondom Schiphol en politiek protest tegen slimme lantaarnpalen op de 
Utrechtse Heuvelrug) zien dat de schijnbare harmonie waarin de ethische en 
kwaliteitsprincipes en de wens tot standaardisering circuleren, belangrijke 
maatschappelijke tegenstellingen verbloemt (bijvoorbeeld tussen bedrijfsleven, 
overheden en burgers) en de verantwoordelijke overheden geen duidelijk 
handvat geeft om een goede oplossing tussen strijdende partijen te bieden.  
Dat komt deels omdat burgers en andere betrokken partijen vaak pas achteraf 
met digitale oplossingen worden geconfronteerd, wanneer er geen andere 
inbreng dan accepteren of protesteren mogelijk is. Uit de principes blijkt echter 
de noodzaak om digitale oplossingen vanaf het begin in gezamenlijkheid te 
ontwerpen. Daarom werken we als laatste onderdeel van dit essay het idee uit 
om overheden te vragen naast een ruimtelijke omgevingsvisie ook een digitale 
omgevingsvisie te gaan ontwikkelen. 

Over de auteurs

Dr. Jiska Engelbert is senior onderzoeker bij 
het LDE (Leiden-Delft-Erasmus) Centre for 
BOLD Cities.

Prof. dr. Liesbet van Zoonen is  
academisch directeur bij het LDE Centre  
for BOLD Cities.

Behoorlijk datagebruik in de openbare ruimte | 17



AI in de digitale 
samenleving

Kwaliteit van algoritmen 
en besluitvorming 

Prof. dr. Eric Postma
Hoogleraar Artificial Intelligence

Tilburg University 

Voorwoord
Door Ran Haase

In 2015 dachten wij in Eindhoven na over wat de rol van de gemeente nu eigenlijk is als het gaat 
over verzamelen van data in de publieke ruimte. De reden hiervoor was dat we in toenemende 
mate met diverse partijen werden geconfronteerd die data over bezoekers van de stad wilden 
verzamelen. 

Ons gedachtenexperiment leidde ons langs fundamentele vragen over het publiek belang waar 
wij als gemeente voor staan; vragen over het eigendom van data, grondrechten, de waarde die 
met data kan worden gecreëerd en het belang van de inwoner. Uiteindelijk kwamen we tot de 
Open Data Principes en het IoT Charter. Deze principes zijn daarna doorontwikkeld tot de 
Spelregels voor de Digitale Stad van Amsterdam en Eindhoven, welke richting geven aan 
verantwoord datagebruik.

Het denken over verantwoord datagebruik heeft sindsdien gelukkig niet stilgestaan. Het debat 
over data en – recentelijk - AI wordt binnen gemeenteland in allerlei domeinen steeds breder 
gevoerd. De kansen en uitdagingen worden steeds duidelijker, maar zijn voor menig politicus, 
ambtenaar en inwoner nog moeilijk te vatten. Hoe dan ook, het afgelopen jaar zien we in 
gemeenteland een groeiend pleidooi voor het maken van ethische afwegingen bij 
dataprojecten.

Het is goed om te zien dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het 
initiatief heeft genomen voor de proeftuin behoorlijk datagebruik. En dat het ministerie prof. dr. 
Eric Postma bereid heeft gevonden om bijgaand essay te schrijven. Prof. dr. Eric Postma is als 
hoogleraar AI verbonden aan het departement Cognitive Science & AI van Tilburg University en 
aan de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) te ‘s-Hertogenbosch, een 
samenwerkingsverband van Eindhoven University of Technology en Tilburg University. 
Zijn onderzoek richt zit op de ontwikkeling en toepassing van machine learning in de 
automatische herkenning van beelden en signalen.  
 
De aanbevelingen van prof. dr. Postma onderschrijf ik van harte: AI dient zich niet in een 
vacuüm te ontwikkelen. Er dient geïnvesteerd te worden in hoogwaardig onderzoek. 
Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat er een ethisch, juridisch en maatschappelijk debat wordt 
gevoerd over wat voor een samenleving wij willen zijn. 
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Het is daarbij van belang dat de overheid investeert in kennisontwikkeling bij politici en 
beleidsmakers, zodat zij op verantwoorde en betrouwbare wijze hun bijdrage aan dit debat 
kunnen leveren.  
 
De aanbevelingen van prof. dr. Postma zijn belangrijke vervolgstappen in een debat dat 
gevoerd moet blijven worden.

Ran Haase
Juridisch adviseur gemeente Eindhoven
Lid begeleidingscommissie

Over de auteur

Prof. dr. Eric Postma is hoogleraar Artificial Intelligence aan Tilburg University en Jheronimus 
Academy of Data Science (JADS) te ‘s-Hertogenbosch.

Samenvatting

Dit essay verschaft een nuchtere blik op AI (Artificial Intelligence) en haar rol in 
de samenleving van nu en in de toekomst. De nadruk ligt op het gebruik van 
data en AI-algoritmen in de openbare ruimte. Er wordt een antwoord gegeven 
op de vraag op welke wijze kan worden voorkomen dat er zaken misgaan in het 
datagebruik en bij de toepassing van AI-algoritmen in onze samenleving. 

Na een inleidende beschouwing over algoritmen, machine learning, en de 
recente ‘AI-revolutie’, wordt vastgesteld dat: (1) het lastig is voor beleidsmakers 
om AI en verantwoord datagebruik te doorgronden, (2) de AI-revolutie zowel 
een technische als sociale revolutie is die een interdisciplinaire aanpak vereist, (3) 
er een nijpend tekort is aan professionals in allerlei domeinen met voldoende 
kennis van de mogelijkheden en gevaren van AI-algoritmen, en (4) certificering 
van AI-algoritmen door een onafhankelijk orgaan noodzakelijk is. 

Op basis van deze vaststellingen worden vijf beleidsvoorstellen geformuleerd, te 
weten: (1) school politici en beleidsmakers regelmatig bij op het gebied van 
datagebruik en de laatste mogelijkheden van AI in relatie tot de sociale en 
juridische aspecten, (2) investeer in opleidingen die interdisciplinaire 
professionals afleveren, om zodoende het tekort aan professionals aan te 
zuiveren, (3) verbeter de omstandigheden voor AI-onderzoekers om de brain 
drain van onderzoekers te stoppen, (4) investeer in onderzoek om de transitie 
naar een goede digitale samenleving te faciliteren, en (5) de overheid zou 
toetsing van AI-algoritmen verplicht kunnen stellen om de kans op misstanden 
te minimaliseren. Aan de hand van deze beleidsvoorstellen, kan worden 
voorkomen dat er zaken misgaan bij de toepassing van AI-algoritmen in onze 
samenleving.
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Data makes the 
world go round

 
Voorstel voor onderzoek naar  

drie instrumenten ter versterking  
van de (digitale) autonomie

Theo Veltman en Rob van Kranenburg

Voorwoord
Door Peter van Hoesel 

In het kader van het project ‘Behoorlijk datagebruik in de openbare ruimte’ waren 
oorspronkelijk vijf essays gepland. Na de bijeenkomst van de begeleidingsgroep medio juli, 
waar van alle gevraagde essays een hoofdlijn voorlag, is geconstateerd dat er iets miste.  
Kort gezegd: het vraagstuk van veiligheid en individu in de digitale wereld, nu en straks. Hoewel 
het oorspronkelijk niet de bedoeling was dat ‘trekkers’ van essays in de begeleidingscommissie 
zelf een artikel zouden schrijven, is in overleg met de opdrachtgevers van het ministerie van BZK 
anders besloten. Vlak voor de laatste vergadering van de begeleidingscommissie hebben Rob 
van Kranenburg en Theo Veltman een zesde essay ingezonden, dat door de commissie graag in 
ontvangst is genomen en beoordeeld. 

De commissie vindt het een mooie bijdrage aan deze bundel essays, niet alleen vanwege de 
inhoud maar ook omdat je het kunt lezen als een hartenkreet vanuit het veld, of liever gezegd 
vanuit de frontlinie die wordt geconfronteerd met de altijd weerbarstige praktijk. Deze bijdrage 
is niet bedoeld als een wetenschappelijke analyse, het komt uit de praktijk. Dit essay vormt juist 
daarom een mooie aanvulling op de vijf andere essays, die stuk voor stuk wel zijn geschreven 
als wetenschappelijke analyses, met daarbij overigens ook de nodige aanknopingspunten voor 
de praktijk.

Theo en Rob kennen elkaar uit de innovatiewereld in en rond Amsterdam. Zij delen een 
gedrevenheid als het gaat om de borging van de vrijheid van het individu om zich in digitaal 
opzicht ongemonitord en onbeïnvloed te kunnen bewegen in gebouwen en in de openbare 
ruimte. Tegelijkertijd vinden zij dat iedereen ook zoveel mogelijk de voordelen van digitale 
technologie moet kunnen benutten. Dat vraagt om een balans tussen veiligheid aan de ene 
kant en gemak, nut/plezier aan de andere kant. Daar gaat hun artikel over. 

Rob en Theo hebben beiden een ruime achtergrond en ervaring als het gaat om mens, 
technologie en organisatie. Beiden hebben voldoende fouten (of bijna fouten) gemaakt in hun 
werk om veel geleerd te hebben. Zij kennen verschillende aspecten van digitalisering, vanuit 
verschillende rollen. Hun kennis, ervaring en inzichten vullen elkaar aan. 

Peter van Hoesel
Emeritus hoogleraar bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam
Voorzitter begeleidingscommissie
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Samenvatting

Er is de laatste tijd veel geschreven over de risico’s in de digitale wereld. Het is nu 
en dan wat zoeken naar de samenhang en concrete, grijpbare aanbevelingen.  
In dit essay bevelen wij drie maatregelen aan. Vooraf gaat een samenvattende 
context voor die maatregelen vanuit het perspectief: data - digitaal platform - 
voorkeuren van mensen en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Kernvraag in dit essay is hoe en waarmee het behoud van de (digitale) 
autonomie geborgd kan worden in een wereld waar data, en daarmee kennis, 
geld en macht, steeds meer geconcentreerd raken. Er worden steeds meer 
persoonsgebonden data verzameld op internet en in de openbare ruimte. 
Daardoor kunnen velen tot in detail gekend zijn en ongemerkt beïnvloed worden 
in voorkeuren en keuzen. Terwijl de bescherming van persoonsgebonden data 
een grondrecht is, in Nederland (grondwet, artikel 10, lid 1) en in de EU. 

De kernvraag naar het behoud van (digitale) autonomie kent geen eenvoudig 
antwoord. Met het Rathenau Instituut menen de auteurs dat er een verandering 
nodig is van mindset, op weg naar een wereld waarin waarden steeds meer 
centraal staan. Dat vergt een lange adem. De tijd dringt omdat de risico’s snel 
toenemen. Er moet ‘nu’ gehandeld worden om gebruik te kunnen blijven maken 
van de voordelen zonder de autonomie van individuen in gevaar te brengen.  
Het is zaak om, nu het nog kan, de monopoliepositie van de grote organisaties, 
de platforms, te begrenzen en de positie van het individu te versterken. Daar is 
veel voor nodig, ook internationaal. In dit artikel bevelen de auteurs drie 
maatregelen aan voor het versterken van de regie van het individu over haar 
persoonsgebonden data en voor het voorkomen en tegengaan van het 
‘onbehoorlijk datagebruik’ door organisaties die data verzamelen in de openbare 
ruimte van de stad, te weten: 

1. Realiseer een nationale, onafhankelijke en open digitale 
vertrouwensinfrastructuur voor identificatie, authenticatie en autorisatie van 
persoonlijke data inclusief de bijbehorende governance op basis van de 
bestaande bouwstenen zoals Tippiq en Irma. Gebruik de whitepaper (Dunnen 
c.s.; 2019) als vertrekpunt. 

2. Onderzoek het nut van en de mogelijkheden voor de realisatie van een 
hardware embedded voorziening, een ‘datakill-switch’ in slimme apparaten 
zoals sensoren, waarmee het verzamelen van persoonsgebonden data 
standaard op ‘uit’ staat. Standaard kan dan alleen data verzameld worden, 
waarvan democratisch besloten is dat deze anoniem zijn en nodig voor de 
borging van de openbare orde en de veiligheid en voor het beheer van de 
openbare ruimte van de stad. 

3. Onderzoek het nut van en de mogelijkheden voor de realisatie van een 
landelijk ‘datasafety-keurmerk’ door een democratisch geborgd onafhankelijk 
instituut, op basis van een wettelijke grondslag voor het voorkomen en zo 
nodig aanpakken van datadiefstal en –misbruik, in aanvulling op de 
privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
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Over de auteurs

Theo Veltman werkt vanaf september 1979 
in de wereld van organisatie, mens en 
technologie. Nu bij de gemeente 
Amsterdam, voorheen was hij o.a. CTO 
Amstelveen, CIO ministerie en directeur bij 
en van enkele agencies. Hij had diverse 
andere management- en adviesfuncties in 
het onderwijs, de sociale zekerheid, de 
industrie en de overheid, landelijk en lokaal, 
meestal a.i.

Rob van Kranenburg schreef in 2007 een 
artikel over RFID en Internet of Things, 
uitgegeven door het Instituut voor 
Netwerkcultuur. Hij werkte bij de UvA, 
Balie, Doos of Perceptiën (Flow 2003) en 
Waag Society. In 2009 richtte hij het 
expertnetwerk #IoT Council 
(theinternetofthings.eu) op en een jaar later 
iotday.org om een brede maatschappelijke 
discussie aan te zwengelen. Hij werkt in de 
Coordinated Support Action NGI.eu 
FORWARD, de strategiegroep van het Next 
Generation Internet Programma.
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Overzicht

Beleidsaanbevelingen 
uit essays

Hergebruik van gegevens in smart cities
Juridische en ethische kaders voor big data in de openbare ruimte 
Prof. mr. dr. ir. Bart Custers

1. Gemeentelijke overheden moeten bij smart cities inzetten op behoorlijk 
hergebruik van gegevens via publiek-private samenwerkingen.

2. Gemeentelijke overheden moeten bij smart cities burgers actief betrekken bij 
afwegingen.

3. Gemeentelijke overheden moeten bij smart cities zorgen voor transparantie met 
betrekking tot gegevens en afwegingen.

4. Gemeentelijke overheden moeten via pilots smart cities verder ontwikkelen.

Digitalisering, gedragsbeïnvloeding en de overheid
Het gladde ijs tussen nudging en überveillance  
Prof. dr. Wijnand IJsselsteijn

1. Wanneer de overheid gebruik wil maken van technologie ten behoeve van 
gedragsverandering in het publieke domein, dan dient dit transparant te 
gebeuren, op basis van democratische besluitvorming, ethische toetsing en 
wetenschappelijke evidentie, en met expliciete betrokkenheid en instemming 
van partijen die deze technologie direct of indirect zal gaan raken. De overheid 
dient hierbij te allen tijde proactief, open, begrijpelijk, en eerlijk te 
communiceren over digitalisering in het publiek domein, of plannen daartoe, op 
alle niveaus – van landelijk en provinciaal tot gemeentelijk en wijkniveau.

2. Betrek vroegtijdig en continu alle partijen die, direct of indirect, in aanraking 
komen met digitale gedragsbeïnvloeding in de openbare ruimte, door middel 
van een proces van participatoir ontwerp.  

Neem extra moeite om ook de meest kwetsbare groepen uit de maatschappij 
een actieve stem te geven in dit proces. Neem ook ethische waardes mee in het 
ontwerp. De overheid heeft de primaire verantwoordelijkheid om dit proces te 
organiseren, samen met haar maatschappelijke partners. 

3. De overheid moet haar eigen digitale competenties vergroten, en dient zich 
hierbij gedegen op de hoogte te stellen van de mogelijkheden en beperkingen 
van de meest recente vormen van digitale technologie. Een technologisch naïeve 
overheid is een makkelijke prooi voor kwaadwillende partijen, een slechte 
(onderhandelings)partner voor de industrie, en een tekortschietende hoeder van 
het publiek belang.

4. Data-eigendom en privacy van burgers in de publieke ruimte dienen te worden 
gerespecteerd en beschermd. De overheid dient geen gebruik te maken van 
onbewezen, onveilige of te weinig robuuste technologie. Alternatief, onvoorzien, 
of illegaal gebruik van de technologie en de data moet in kaart worden gebracht 
en gereguleerd. 

5. De overheid moet een constructief-kritisch maatschappelijk (tegen)geluid 
organiseren. Hierbij moet fors geïnvesteerd worden in de digitale geletterdheid 
van burgers, met daarbij meer aandacht voor de nieuwste technologische 
ontwikkelingen en hoe deze de fundamentele ethische waardens binnen onze 
digitale maatschappij raken. De versterking van technologisch burgerschap kan 
vele vormen aannemen, bijvoorbeeld debatten, cursussen, living lab- 
demonstraties, kritische culturele projecten, of design fictions.

6. De overheid moet voldoende en onafhankelijke kritische controle en toezicht 
organiseren en verankeren in de wet. Hierbij moeten we denken aan continu 
aanzwengelen en organiseren van het waarden-debat, bespreking van relevante 
ethische en juridische casuïstiek, en toetsing van governance, juridische en 
ethische kaders via volksvertegenwoordiging op alle niveaus (gemeentelijke en 
provinciale raden, Eerste en Tweede kamer). Daarnaast is het van belang het 
maatschappelijk middenveld en relevante adviesorganen continu te betrekken, 
en de rol en positie van toezichthouders te versterken. Hierbij moet ook 
onderlinge afstemming over handhavingsdomeinen heen worden 
georganiseerd.
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De bestuurlijke regie over experimentele data en algoritmen 
Aanbevelingen voor een nationaal algoritmeregister en rapportagekader 
Prof. dr. Gerd Kortuem 

1. Richt een Algoritme Rapportage Initiatief op, dat tot doel heeft de maat-
schappelijke waarde en risico’s van algoritmeprojecten in Nederland te 
documenteren en te volgen.

2. Ontwikkel een Nationaal Algoritme Register dat een effectieve vergelijking en 
beoordeling van initiatieven op het gebied van data en algoritmen in Nederland 
mogelijk moet maken. 

3. Ontwikkel een Publiek Algoritme Forum om publieke partijen in staat te stellen 
de werking, het gebruik en de uitkomsten van initiatieven op het gebied van data 
en algoritmen te bespreken, te bekritiseren en te betwisten.

4. Richt een Data en Algoritme Instituut op ter bevordering van de ontwikkeling 
van kennis, benaderingen, tools, infrastructuren en normen voor ethisch en 
verantwoord gebruik van algoritmen. 

5. Ontwikkel een Nationale Skills Agenda voor Data en Algoritmen om ervoor te 
zorgen dat alle belanghebbenden (van burgers tot organisaties) over de juiste 
vaardigheden beschikken om deel te nemen aan de nieuwe data- en algoritme-
economie. 

De noodzaak van een digitale omgevingsvisie
Van principes naar praktijk 
Prof. dr. Liesbet van Zoonen en dr. Jiska Engelbert

1. Laat gemeenten een digitale omgevingsvisie ontwikkelen in samenspraak met 
burgers, bestuurders, bedrijven en andere direct betrokkenen, naar directe 
analogie met de fysieke omgevingsvisie, vóórdat ze aan daadwerkelijke digitale 
of dataprojecten beginnen.

AI in de digitale samenleving
Kwaliteit van algoritmen en besluitvorming 
Prof. dr. Eric Postma  

1. School politici en beleidsmakers regelmatig bij op het gebied van datagebruik en 
de laatste mogelijkheden van AI in relatie tot sociale en juridische aspecten.

2. De digitale samenleving vereist professionals die thuis zijn in zowel de 
technische als de menselijke en sociale kant van AI. Investeer in opleidingen die 
dergelijke professionals afleveren, om zodoende het tekort aan professionals 
aan te zuiveren.

3. Probeer de brain drain van onderzoekers te stoppen door de omstandigheden 
voor AI-onderzoekers te verbeteren.

4. Investeer in onderzoek om de transitie naar een goede digitale samenleving te 
faciliteren.

5. Een onafhankelijk CBS-achtig orgaan dat AI-technologie screent op genoemde 
statistische principes voorkomt mistanden. Gezien de voortdurende upgrades 
van machinelearning-algoritmen, is een periodieke toetsing noodzakelijk. 
De overheid zou toetsing verplicht kunnen stellen om de kans op misstanden te 
minimaliseren.

Data makes the world go round
Voorstel voor onderzoek naar drie instrumenten ter versterking van de (digitale) 
autonomie
Theo Veltman en Rob van Kranenburg 

1. Realiseer een nationale, onafhankelijke en open digitale 
vertrouwensinfrastructuur voor identificatie, authenticatie en autorisatie van 
persoonlijke data inclusief de bijbehorende governance op basis van de 
bestaande bouwstenen zoals Tippiq en Irma. Gebruik de whitepaper (Dunnen 
c.s.; 2019) als vertrekpunt.

2. Onderzoek het nut van en de mogelijkheden voor de realisatie van een hardware 
embedded voorziening, een ‘datakill-switch’ in slimme apparaten zoals 
sensoren, waarmee het verzamelen van persoonsgebonden data standaard op 
‘uit’ staat. Standaard kan dan alleen data verzameld worden, waarvan 
democratisch besloten is dat deze anoniem zijn en nodig voor de borging van de 
openbare orde en de veiligheid en voor het beheer van de openbare ruimte van 
de stad.

3. Onderzoek het nut van en de mogelijkheden voor de realisatie van een landelijk 
‘datasafety-keurmerk’ door een democratisch geborgd onafhankelijk instituut, 
op basis van een wettelijke grondslag voor het voorkomen en zo nodig 
aanpakken van datadiefstal en –misbruik, in aanvulling op de privacywetgeving 
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Behoorlijk datagebruik in de openbare ruimte | 24



Epiloog: 

Beleidsuitdagingen 
bij datagebruik 

Dr. Sarah Giest
Universitair docent

Prof. dr. ing. Bram Klievink
Hoogleraar bestuurskunde

Prof. dr. Bernard Steunenberg
Hoogleraar bestuurskunde

Instituut Bestuurskunde
Universiteit Leiden

Samenvatting

Beleid maken voor een dynamisch en sterk ontwikkeld terrein als datagebruik door 
de overheid is uitdagend maar lastig. In deze epiloog kijken wij terug op de 
verschillende aanbevelingen die gedaan worden in de essays en bespreken wij de 
mogelijkheden om nieuw beleid te formuleren. Daarbij geven wij aan dat soms 
beleidsaanbevelingen bredere consequenties hebben dan wordt verwacht en dat 
het terrein ‘datagebruik’ voor het formuleren van beleid verder ingekaderd moet 
gaan worden. In het licht van die onduidelijkheden en onzekerheden bepleiten wij 
adaptief beleid dat is gebaseerd op een polycentrische co-reguleringsaanpak. 
Deze aanpak, die in feite een combinatie van verschillende analytische kaders is, 
wordt in deze epiloog verder uitgewerkt. Dat levert een voorstel op voor een 
procedureel beleidskader dat de mogelijkheid biedt om in de komende jaren een 
inhoudelijk beleidskader te gaan ontwikkelen. De belangrijkste stakeholders 
krijgen een rol in het omzetten van ervaringen met datagebruik in beleid.     

Behoorlijk datagebruik in de openbare ruimte | 25



Voorstel voor 
beleidsmaatregelen 

en acties
De beleidsaanbevelingen uit de essays hebben als basis gediend voor 
onderstaande beleidsmaatregelen en acties. Hierbij is gebruik gemaakt van het 
wetenschappelijk kader van het Instituut Bestuurskunde van Universiteit Leiden. 
Op het moment van schrijven zijn de beleidsmaatregelen en acties op een longlist 
geplaatst ter voorbereiding voor de Data Agenda Overheid 2020.  
De beleidsaanbevelingen en acties zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan 
de klankbord- en stuurgroep Data Agenda Overheid.

Beleidsvoorstellen
1. Onderzoek of het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) actueel is op het 

punt van digitalisering in het publiek domein.  
 
Actuele afwegingskaders zijn randvoorwaardelijk voor het actief betrekken van 
stakeholders (waaronder burgers) bij afwegingen en het communiceren erover. 
Hierbij kan een link worden gelegd met de Code Goed Digitaal Bestuur, de 
toolbox Verantwoord Ondernemen of het programma Maatschappelijke 
Dialoog. Het veld van stakeholders in het publieke domein is veranderd met 
digitalisering, met name als het gaat om ethische aspecten. Waar voorheen 
tech-bedrijven digitaal waren, begeven ze zich nu in het publieke domein.  
De ethische dilemma’s lijken hierbij de AVG of andere wetten te overstijgen. 
Herijking van het IAK kan concrete handvatten bieden, rekening houdend met 
voldoende speelruimte om op lokaal niveau de diversiteit van dilemma’s te 
borgen1. In het verlengde daarvan is er op uitvoerend (gemeentelijk) niveau een 
gemis aan afwegingskaders door digitalisering in (gemeente)werken zoals 
bruggen en tunnels. Ook op dit punt zou het IAK getoetst moeten worden op 
actualiteit.

2. Organiseer een maatschappelijke dialoog over AI waarbij een samenwerkingsverband wordt 
ingezet van onderzoekers, ontwikkelaars, beleidsmakers, burgers, etc.  
 
Onderwerpen die ter discussie gesteld zouden kunnen worden, zijn:
• Een Algorithm Reporting Framework ontwikkelen (alsmede een hotline)
• Een Nationaal Algoritmeregister neerzetten, gekoppeld aan een Algoritme 

Forum
• Een agenda AI-vaardigheden opstellen voor opleiders, politici en 

beleidsmakers2

• Verkennen van de impact van digitalisering in de publieke ruimte op de 
grondrechten van burgers

• Verkennen van de mogelijkheden voor certificering van AI-algoritmen 
(datasafety-keurmerk)

3. A. Onderzoek hoe het debat met ‘de burger’ over datagebruik in de openbare ruimte in het 
proces van innovatie (in beleidsontwikkeling en/of in uitvoering van publieke taken) aan de 
voorkant van het traject geïncorporeerd kan worden. 
 
Denk hierbij aan versterking van het lokaal bestuur en het gebruik van design 
principles (waaronder de principes van user-centred én value-sensitive design) 
aan de voorkant van het traject. Periodieke toetsing met burgers is hierbij 
evident om mee te nemen in het proces van innovatie.  
 
Uitvoering van dit onderzoek zou een samenspel kunnen zijn van het Rijk, lokale 
overheden, private partijen en de wetenschap. Belangrijk is om de praktijk aan 
de theorie te koppelen en dit in living labs (met experimenteerruimte) te 
bewerkstelligen. Het is de moeite waard om te onderzoeken of hierbij kan 
worden aangesloten bij bestaande initiatieven of nog te starten initiatieven. 
Living labs, met een casusgerichte setting en de betrokkenheid van stakeholders 
met verschillende belangen, lenen zich goed hiervoor.
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3.  B. Organiseer een platform om pilots in totaliteit te bezien.

De organisatie van een platform sluit aan op maatregel 3A. De functies van het 
platform zouden vierledig zijn:
• Een onderzoekende functie, onder meer op de ethische kant (zoals 

gedragscodes die toezien op het verantwoord verwerken van 
persoonsgegevens in de openbare ruimte) en bevoegdheden van (lokale) 
overheden voor (her)gebruik van (gecombineerde) data. 

• Een uitvoerende functie, onder meer via het toepassen van de toolbox 
Verantwoord Innoveren, het toepassen van ontwikkelde gedragscodes en de 
uitwerking van het voorstel om te komen tot digitale en data-omgevingsvisies 
(in analogie met de op handen zijnde omgevingsvisies voor de lokale fysieke 
ruimtes).

• Een faciliterende functie wat betreft kennisdeling (d.m.v. bijvoorbeeld 
draaiboeken voor gezamenlijke pilots).

• Een adviserende functie (die zich richt op waarden in de digitale samenleving).

Acties
1. Onderzoek doen naar technische dan wel organisatorische oplossingen waarmee 

anonimiteit van gebruikers alsmede de veiligheid in de openbare ruimte wordt geborgd.  
 
Onderzoek zou kunnen plaatsvinden in samenwerking met wetenschap, 
bedrijfsleven, maar zeker ook organisaties uit het maatschappelijk middenveld 
(Stichting Bits of Freedom, Waag Society e.d.) 

2. Onderzoek doen naar een generieke vertrouwensinfrastructuur in de publieke ruimte. 
 
Naast inventariseren en evalueren van de digitale basisinfrastructuur in de 
publieke ruimte, het onderzoeken van mogelijkheden voor realisatie van een 
nationale, onafhankelijke en open digitale vertrouwensinfrastructuur voor 
identificatie, authenticatie en autorisatie van persoonlijke data, inclusief de 
bijbehorende governance.

3. Haalbaarheidsonderzoek doen naar registratie van sensoren. We zien op dit moment 
verschillende initiatieven; is het mogelijk om deze op te schalen? 
 
Op lokaal niveau bestaan er verschillende initiatieven voor registratie van 
sensoren. Een haalbaarheidsonderzoek naar het mogelijk samenvoegen dan wel 
(federatief) centraal onderbrengen bij een partij (publiek, privaat of publiek-
privaat) of juist decentraal houden, zou de mogelijkheden in kaart brengen.  
De focus zal dan liggen op de mogelijkheid van een landelijk wetgevend kader 
voor aanmelding van sensoren (zoals de Wet informatie-uitwisseling 
bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) hierin voorziet 
voor kabels en leidingen).  
 
De organisatie hiervan zou kunnen plaatsvinden in samenwerking met het 
ministerie van BZK, (lokale) overheden en private partijen.

4. Zodra traject modelovereenkomst Slimme Toepassingen (VNG/BZK) opgeleverd is, bezien of 
verbreding/opschaling mogelijk is.  
 
Bij verbreding kan gedacht worden aan het gebruik van de modelovereenkomst 
door alle 355 gemeenten. Bij opschaling kan gedacht worden aan het opschalen 
van de modelovereenkomst naar gebruik door andere overheden of gebruik 
door het Rijk voor overeenkomsten met commerciële partijen. Naast model-
overeenkomsten zou een dergelijk traject ook een bredere scope kunnen hebben 
met het oog op standaardisatie, certificering of validaties en bijbehorende 
normen (creëren van ‘algemeen verbindende voorschriften’).

Referenties
1  Mogelijk kan bij het IAK een paragraaf opgenomen worden over verantwoorde experimenteerruimte 

(legal sandbox) ten behoeve van living labs.
2  Hiervoor zijn individuele startende initiatieven, zowel op rijksniveau (bij BZK RADIO) als op 

gemeentelijk niveau, die met elkaar verbonden zouden kunnen worden.
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