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Hoogtepunten uit het coalitieakkoord voor digitale ethiek

In december publiceerden de VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun coalitieakkoord, waaruit blijkt dat digitalisering een
prioriteit is. De nieuwe coalitie erkent dat digitalisering gepaard moet gaan met ‘spelregels, toezicht en strategische
autonomie’ om een stabiele democratische rechtsstaat te waarborgen. Het vergt grote inspanningen om deze elementen
in de praktijk te brengen.

Lees op de volgende pagina’s welke punten volgens ons extra aandacht verdienen in de vertaalslag van het coalitieakkoord
naar de praktijk.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de mogelijkheden rondom Digitale 
Ethiek voor uw organisatie?

Neem contact op met Hilary Richters, hrichters@deloitte.nl 
of bezoek onze website via onderstaande QR-code!

Desinformatie

Digibetisme Datamacht 

Toezichthouder algoritmes Regulatie voor de overheid

• Algoritmes worden wettelijk gecontroleerd op 
transparantie, discriminatie en willekeur

• Een algoritmetoezichthouder bewaakt dit
• Mensen krijgen een eigen ‘online’ identiteit en 

regie over hun eigen data

• Erkenning van fundamentele burgerrechten 
online: er wordt geen gezichtsherkenning 
toegepast zonder strenge wettelijke afbakening en 
controle

• De overheid verzamelt en deelt (onderling) niet 
meer data dan nodig is en ontwikkelt regels voor 
data ethiek in de publieke sector

• Aanbieden van digitale kennis- en vaardigheden 
in het onderwijs en om- en bijscholing op dit 
gebied

• Gerichte aanpak via een publiek-private strategie 
voor digitale geletterdheid

• Verbetering toegankelijkheid van digitale 
overheidsdiensten, met behoud van 
alternatieven voor digitale communicatie

• Aanpakken van datamacht van grote tech- en 
platformbedrijven in Europees verband om de 
privacy van burgers te beschermen

• Bescherming kinderen: o.a. geen dataprofielen en 
recht om niet gevolgd te worden

• Grote online platforms worden 
verantwoordelijk om desinformatie en 
haatzaaien op hun platforms tegen te gaan
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1. Toezichthouder algoritmes

Algoritmes worden wettelijk gecontroleerd op transparantie,
discriminatie en willekeur. Dit wordt bewaakt door een
algoritmetoezichthouder.

Hoewel meer wetgeving vaak wordt beschouwd als belemmerend, kan het

ook gezien worden als een kans voor organisaties en bedrijven om waarde

te creëren voor alle stakeholders.

Hoe dan ook zal het maken van een vertaalslag van beleid naar de praktijk

een uitdaging zijn. Er is namelijk niet één manier is om de concepten

transparantie, discriminatie en willekeur te operationaliseren. Er zijn

inmiddels talloze richtlijnen, handreikingen, raamwerken en principes

opgesteld – waaronder door de overheid zelf – die handvatten bieden om

transparant te zijn in de ontwikkeling en het gebruik van algoritmes en om

discriminatie en willekeur te voorkomen.

De uitdaging ligt dan vooral in hoe er rekening gehouden kan worden met

domein-specifieke behoeften, normen en waarden bij het toepassen van

deze richtlijnen. Zo bestaan er bijvoorbeeld grote verschillen tussen de

zorg, het onderwijs en defensie. Daarnaast is het belangrijk dat men op alle

niveaus in de verschillende overheidsorganisaties bekend raakt met

richtlijnen die voor hen relevant zijn en dat deze richtlijnen daadwerkelijk

op een duurzame manier in de praktijk toegepast worden.

Verder zijn de coalitieplannen nog onduidelijk over wat de verantwoordelijkheden

van een algoritmetoezichthouder zullen zijn. Inspiratie kan hierbij opgedaan worden

bij de Britse en Noorse toezichthouders die organisaties actief handvatten bieden

voor een ethische ontwikkeling van algoritmes en de organisatie daaromheen. De

Britse toezichthouder biedt bijvoorbeeld praktische ondersteuning bij het vergroten

van de uitlegbaarheid van kunstmatige intelligentie. De Noorse toezichthouder zet

daarnaast in op sandboxing: een manier om in een veilige omgeving te innoveren

met kunstmatige intelligentie.

Een andere belangrijke taak uit het takenpakket van een algoritmetoezichthouder is

het actief signaleren van problematisch gebruik van algoritmes. Het belang van deze

signalerende rol van toezichthoudende instanties wordt onderschreven door de

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Om problematisch gebruik van algoritmes actief op te kunnen sporen, kan een

register worden ingezet dat overzicht biedt van alle algoritmes die worden ingezet.

Een dergelijk register vergroot tevens de transparantie omtrent het gebruik en de

aard van algoritmes. Belangrijk hierbij is dat de besluitvorming gedurende het

gehele ontwikkelproces van het algoritme, dus vanaf de tekentafel tot aan het

gebruik van de digitale oplossing waarvan het algoritme onderdeel is, wordt

vastgelegd. Ieder algoritme dient dit vastleggingsproces te doorlopen, hoewel voor

algoritmes die initieel geclassificeerd zijn als ‘laag risico’ minder eisen zullen gelden.

Op deze manier kan men terugzien of er tijdens het ontwikkelproces van het

algoritme rekening is gehouden met ethische kwesties, wat hierbij overwegingen

waren en welke mitigerende maatregelen genomen zijn. Met algoritmeregisters

wordt momenteel geëxperimenteerd door de steden Amsterdam en Helsinki.



© 2022 Deloitte The Netherlands

2. Digibetisme

Digitale kennis- en vaardigheden worden in het onderwijs
aangeboden, evenals om- en bijscholing op dit gebied. Ook komt
er een gerichte aanpak via een publiek-private strategie voor
digitale geletterdheid.

Naast de informerende rol heeft een openbaar algoritmeregister
een educatieve functie die de kennis over algoritmes (“AI-wijsheid”) onder
burgers kan versterken, zo stelt de WRR. Vanuit dit perspectief zou de
nieuwe coalitie met het opstellen van algoritmeregisters ook direct
inspelen op een ander doel uit het coalitieakkoord, namelijk het vergroten
van digitale geletterdheid. De WRR stelt echter ook dat algoritmeregisters
pas van toegevoegde waarde zijn wanneer het daarmee het
maatschappelijk debat aanwakkert – zowel met degenen die de algoritmes
gebruiken als met degenen die ermee te maken krijgen. Hier ligt dan ook
een grote uitdaging op dit gebied.

Verder is er in het coalitieakkoord een grote rol weggelegd voor het
onderwijs in het vergroten van de digitale kennis en vaardigheden. De
nieuwe coalitie zou daarbij inspiratie kunnen putten uit veelbelovende
onderwijsprogramma’s die elders in Europa zijn ontwikkeld, waarin
interesse in technologie onder schoolgaande kinderen (en leraren)
aangewakkerd wordt. Het Estse uitgangspunt is bijvoorbeeld dat kinderen
van jongs af aan nieuwsgierig zijn en dat ze enkel in aanraking hoeven te
komen met technologie. Dit wordt in Estland dan ook gefaciliteerd.
Daarnaast hebben ook Frankrijk, Australië, het Verenigd Koninkrijk en
Finland al dergelijke programma’s geïmplementeerd.

Ook buiten het reguliere onderwijs wil de coalitie digitale laaggeletterdheid

bestrijden. Daarbij wordt ingezet op een gerichte aanpak via een publiek-

private strategie. Om ervoor te zorgen dat de overheid haar kennispositie

op dit terrein blijft versterken, is het essentieel om ook maatschappelijke

organisaties en burgerinitiatieven mee te blijven nemen in deze aanpak. Zo

kunnen ook de meest kwetsbare en moeilijk te bereiken doelgroepen

worden ondersteund. Een voorbeeld hiervan was de organisatie van een

aantal ‘burgerdialogen’ door de overheid, waar de kansen en risico’s van

verschillende technologieën werden besproken door een gevarieerde groep

burgers.
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3. Regulatie voor de overheid

Erkenning van fundamentele burgerrechten online: er wordt
geen gezichtsherkenning toegepast zonder strenge wettelijke
afbakening en controle. Daarnaast verzamelt en deelt de
overheid (onderling) niet meer data dan nodig is en ontwikkelt
zij regels voor data ethiek in de publieke sector.

De nieuwe coalitie heeft in het akkoord bevestigd om geen

gezichtsherkenning toe te passen zonder strenge wettelijke afbakening en

controle. Dit is in lijn met de AVG. Deze erkenning van fundamentele

(online) burgerrechten wil de coalitie onder meer bereiken door veilige

digitale communicatie te versterken; te investeren in een sterke positie van

de Autoriteit Persoonsgegevens; en samenwerking en samenhang tussen

de diverse digitale toezichthouders te versterken.

Hoewel de AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten,

wordt het momenteel nog niet duidelijk hoe controle op het gebruik van

gezichtsherkenning door de overheidsinstanties zelf wordt uitgevoerd. Zo

bleek dat de politiefoto’s van personen gebruikt werden voor

gezichtsherkenning via de Catch-database, maar deze gegevens niet kon

bijhouden en controleren. Hierdoor stond de rechtmatigheid van het

systeem niet alleen onder druk, maar ook publieke waarden als privacy en

menselijke integriteit.

Verder heeft de nieuwe regering de ambitie om in Europees verband in te

zetten op de versterking van de samenwerking tussen lidstaten op het

gebied van digitalisering, waaronder mensgerichte inzet van kunstmatige

intelligentie en digitale ethiek. Daarnaast zal de nieuwe regering regels

ontwikkelen voor data ethiek in de publieke sector.

De hiervoor genoemde voornemens zijn stappen in de goede richting, maar

ook hier geldt: het is momenteel nog onduidelijk hoe deze regels worden

vormgegeven (denk bijvoorbeeld aan richtlijnen, handvatten of principes);

voor wie deze regels worden opgesteld; hoe ze worden toegepast en

vertaald naar de praktijk; en door wie gecontroleerd.

Het is in ieder geval essentieel dat zulke regels omtrent data ethiek op ‘by

design’ niveau worden ingebed door overheidsorganisaties, zodat ethiek

duurzaam in de organisatie komt te zitten. Deze aanpak zorgt ervoor dat zij

vanaf het allereerste stadium van de ontwikkeling van hun systemen,

processen, producten of diensten al rekening houden met ethische

gebruiksprincipes voor alle belanghebbenden.
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4. Datamacht

De data- en marktmacht van grote techbedrijven en
platformbedrijven worden in Europees verband aangepakt om de
privacy van burgers te beschermen.

In het coalitieakkoord staat beschreven dat de nieuwe regering in Europees

verband de data- en marktmacht van grote techbedrijven en platformbedrijven

aan banden wil leggen. Met datamacht wordt het grootschalig verzamelen en

bezitten van data bedoeld, dat de vrijheden van mensen kan beperken.

Techreuzen met marktmacht kenmerken zich door hun enorme bereik in

gebruikers, datamacht en financiële middelen, waardoor met deze bedrijven

amper te concurreren valt.

Om te voorkomen dat grote bedrijven misbruik maken van hun machtspositie

zijn reeds wetsvoorstellen gedaan door de Europese Commissie, zoals de Digital

Markets Act (DMA). Het voorstel voor de DMA is in 2020 samen met de Digital

Services Act (DSA) ingediend als Europese Digitale Strategie. De DSA is een

parallel voorstel om online platforms te reguleren, waarbij onder meer illegale

inhoud en algoritmen worden behandeld.

Over het DMA wetsontwerp is in december 2021 in de gestemd. De verwachting

is dat het Europees Parlement in de eerste helft van 2022 met een definitief

akkoord kan komen. De DSA zal tijdens een toekomstige vergadering door de

commissie worden gestemd.

Hoewel deze digitale strategie de data- en marktmacht van online

platforms significant kan gaan beïnvloeden, vraagt dit ook om een

bewustere keuze vanuit de gebruiker zelf. Zo blijft de overgrote

meerderheid van (internet)gebruikers bij hun standaardinstellingen zonder

alternatieven te vergelijken, hoewel deze alternatieven mogelijk beter

aansluiten bij hun normen en waarden. Hierbij kan gedacht worden aan de

standaardzoekmachine die is ingesteld op een nieuwe smartphone, of de

standaardbrowser van een nieuwe laptop.

Op nationaal niveau kunnen maatregelen worden getroffen om bewuste

keuzes van gebruikers te faciliteren. Zo zou de Rijksoverheid veelgebruikte

overheidsapps aan kunnen bieden via meerdere appwinkels dan nu het

geval is, zodat mensen geen gebruik hoeven te maken van de diensten van

techreuzen. Daarnaast zou de nieuwe coalitie in kunnen zetten op

bewustwordingscampagnes op dit thema.
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5. Desinformatie

Grote online platforms worden verantwoordelijk om
desinformatie en haatzaaien op hun platforms tegen te gaan.

Er zijn diverse manieren hoe de coalitie invulling kan geven aan dit plan. Zo

stelt de Duitse wet sociale mediabedrijven verplicht om illegale berichten

en content op hun platform tijdig te blokkeren dan wel verwijderen, met

hoge boetes als stok achter de deur. Zo heeft Frankrijk nationale wetgeving

aangenomen (tijdens een beperkte periode in de aanloop naar

verkiezingen) om de verspreiding van desinformatie aan banden te leggen.

Het Litouwse Ministerie van Defensie slaat verder de handen ineen met

journalisten en vrijwilligers om nepnieuwsverhalen te bestrijden die zijn

bedoeld om de samenleving te ontwrichten.

De discussie over welke rol online platforms kunnen spelen bij het

bestrijden van fake news, is actueel. Om de negatieve effecten op het

publieke debat te beperken, bewapenen diverse landen zich met juridische

procedures. Echter hebben een aantal sociale mediabedrijven

gewaarschuwd dat het niet aan hen is om te bepalen in welke gevallen

censuur gerechtvaardigd is.

Een weg vooruit kan daarbij zijn om concepten als haatzaaiing en

desinformatie eenduidig te definiëren en duidelijk gekaderde ethische

protocollen of raamwerken voor grote online platforms op te stellen. Dit

voorkomt dat met uiteenlopende standaarden de kans op beperking van

vrijheid van meningsuiting wordt vergroot.

Een andere (bestaande) oplossing om desinformatie te beperken is

bijvoorbeeld de gedragscode tegen desinformatie van de Europese

Commissie, waarin grote online platforms meer openheid geven over waar

de informatie op (en inkomsten voor) hun platforms vandaan komt en

waarom zij deze nieuwsberichten doorgeven aan hun gebruikers.

Het is daarnaast belangrijk dat burgers in staat zijn om de informatie die

online platforms publiceren te duiden. Ook wordt van burgers gevraagd om

zelf kritisch te zijn op wat zij lezen en zien en weloverwogen een beslissing

kunnen maken over de betrouwbaarheid van een bron. De overheid zal

daarom moeten (blijven) investeren in deze digitale mediawijsheid onder

burgers.

Uitdaging blijft om desinformatie systematisch en objectief aan te pakken

en tegelijkertijd onze democratische waarden en normen te respecteren.

Daarin hebben niet alleen grote online platforms, maar ook de overheid,

een verantwoordelijkheid te nemen.
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