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Geachte voorzitter en leden van de Vaste Commissie Digitale Zaken, 
 
Op 9 februari a.s. debatteert u over de digitaliserende overheid. Conform de 
wettelijke adviestaak van het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het 
College)1 breng ik graag ter voorbereiding onze visie onder uw aandacht omtrent 
de meerwaarde van algoritmeregisters, ter bescherming van gelijke behandeling 
en toegang tot het recht voor burgers.  
 
Overheden worstelen met het beschermen van mensenrechten bij de uitvoering 
van hun taken. Zo constateerde ook het College afgelopen zomer, nadat uit 
onderzoek bleek dat gemeenten bij de aanschaf en inzet van algoritmen 
aangeven soms expliciet, maar vaker slechts impliciet rekening te houden met 
mensenrechten.2 Geen onwelwillendheid, maar nog niet goed wetende hoe. Ook 
worden er nog weinig aanvullende maatregelen genomen om rechtsbescherming 
in de praktijk te garanderen, met als bijkomend risico dat besluitvorming 
ondersteund door algoritmes voor burgers moeilijker in te zien kan zijn. Laat 
staan dat de gevolgen daarvan aangevochten kunnen worden door de betrokken 
burger.  
 
De wens van het kabinet voor wettelijke controle op transparantie, discriminatie 
en willekeur van algoritmes stemt het College hoopvol. De al langlopende 
discussie over wijzen van transparantie en uitlegbaarheid van algoritmes doet 
dat vooralsnog minder. De vooruitgang op dat gebied lijkt soms mager. 
 
 
 
 

                                                 
1 Artikel 3 en 5 van de Wet College voor de Rechten van de Mens. 
2 https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/gemeenten-worstelen-met-mensenrechten-bij-inzet-
algoritmen 
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Algoritmeregisters als een van vele stappen naar rechtmatig gebruik 
Illustratief hiervoor, in meerdere opzichten, zijn de ontwikkelingen bij de 
gemeente Amsterdam. Een recent interview met de gemeente, dat vorige week 
op de website van het College verscheen,3 beschrijft hoe Amsterdam als eerste 
gemeente ter wereld een algoritmeregister ontwierp. Een jaar later zijn er zes 
van pakweg honderd algoritmes die door de gemeente worden gebruikt in kaart 
gebracht. Het tekent af hoe groot de klus voor de gemeente is. Echter, volgens 
Amsterdam wel een exercitie met meerwaarde: het registergebruik dringt de 
gemeente aan om preciezer na te denken over de onderscheid makende werking 
van algoritmes en risico’s daarbij op discriminatie, alsmede de afweging over 
hoe de inwoners waarover geïnformeerd dienen te worden. 
 
Een algoritmeregister is geen panacee voor rechtmatig gebruik van algoritmes 
door overheden; ook bij een geregistreerd, uitgelegd algoritme kan nog steeds 
een discriminatoir effect optreden – bijvoorbeeld bij invoer van nieuwe data, of 
door een onjuiste beslissing van de meekijkende ambtenaar. Het is daarentegen 
wel een van de stappen hiertoe. Het College belicht dan ook graag de eenduidige 
aansporing van de gemeente Amsterdam aan andere overheden: maak gewoon 
een begin met het in kaart brengen van alle algoritmes. Progressie zal dan 
spoedig volgen. Hierbij sluit het College zich tevens aan bij de tweede 
aanbeveling die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid deed over 
algoritmeregisters, in zijn recente rapport ‘Opgave AI. De nieuwe 
systeemtechnologie’.  
 
Uw Kamer heeft per moties en debatten ook verzocht om het opstellen dan wel 
verplicht stellen van algoritmeregisters voor de overheid. Per uitgaan van deze 
brief was de aangekondigde reactie hierop van de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties nog niet gepubliceerd. In voorbereiding hierop, ofwel 
in navolging hiervan, suggesties voor vragen aan de bewindspersonen: 
 
- Gezien de ogenschijnlijke omvang bij het opstellen en bijhouden van 

algoritmeregisters door overheden en het bijkomende risico op 
onevenwichtige werkwijzen en mogelijke successen, op welke wijze kan het 
kabinet gemeenten  (verder) ondersteunen bij het in kaart brengen van 
gebruikte algoritmes? 

- Het algoritmeregister van Amsterdam had tot op heden ten minste één 
burger geholpen bij het bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. 
Hoe kan het kabinet ervoor zorgen dat burgers ook daadwerkelijk de 
informatie die uit een algoritmeregister te halen valt, weten te benutten? 

 
 
 
 
 

                                                 
3 https://mensenrechten.nl/nl/je-moet-algoritmes-nooit-zelfstandig-besluiten-laten-nemen-
ambtenaren-moeten-altijd-meekijken 
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Het College vraagt momenteel uit bij de gemeenten die deelnamen aan eerder 
genoemd onderzoek waartoe de uitkomsten binnen de eigen gemeente hebben 
geleid, en welke vragen en behoeften nadien nog spelen op het gebied van 
algoritmegebruik en mensenrechten. Vervolgens worden hierop 
vervolgactiviteiten gepland. 
 
Digitalisering in lijn met mensenrechten 
Het College voor de Rechten van de Mens heeft in zijn Strategisch Plan 2020 - 
2023 als doel gesteld dat gemeenten en andere instanties digitalisering (kunnen) 
inzetten op een manier die in lijn is met de mensenrechten. Hierbij heeft het 
aandacht voor (semi)automatische besluitvorming bij overheidsinstanties, maar 
ook voor thema’s als de inzet van algoritmes op de arbeidsmarkt en digitale 
inclusie.  
 
Het College is graag bereid deze brief en zijn werkzaamheden toe te lichten. U 
kunt hiervoor contact opnemen met Justin Hoegen Dijkhof (programmaleider 
Digitalisering & Mensenrechten), via j.hoegendijkhof@mensenrechten.nl of 030 – 
888 38 61. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Drs. Jacobine D.C. Geel 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
Bijgesloten: Interview met gemeente Amsterdam ‘Je moet algoritmes nooit 
zelfstandig besluiten laten nemen, ambtenaren moeten altijd meekijken’ 
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