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Waarden ?



CASUS 

• Ik rijd naar de stad. Ondanks dat ik nooit schade
rijd, betaal ik meer aanm autoverzekering dan mijn
man. Omdat ik een vrouw ben heeft het algoritme
berekend dat mijn risico op parkeerschade
aanzienlijk is in verhouding tot die van een man 
(RECHTVAARDIGHEID) Noch de 
verzekeringsmaatschappij noch ik weten dat dit de 
reden is dat ik meer betaal. (KENNIS OVER 
TECHTNOLOGIE)



• In de stad ga ik naar een openbaar toilet. Zodra ik 
eruit kom, krijg ik een app waarin staat: gefeliciteerd 
je bent zwanger. Wie had gedacht dat dat nog 
mogelijk was. Je ziektekostenverzekeraar is 
geïnformeerd (PRIVACY)

• Nog een app: “je premie is met100% omhoog
gegaan omdat zwanger zijn op jouw leeftijd een. Bij
beeindiging van de zwangerschap betaal je weer de 
normale premie.” (AUTONOMIE, 
MACHTSEVENWICHT, RECHTVAARDIGHEID)

CASUS 



CASUS

• Ik wil een hamburger maar google stuurt me 
naar een saladebar want dat is gezonder en 
ik ben te dik. (AUTONOMIE)  Daar
aangekomen wil ik met iemand praten, maar 
helaas werken er alleen robots. 
(MENSELIJKE WAARDIGHEID)

• Ik bestel een wijntje maar de robot zegt nee 
want ik ben zwanger. (PRIVACY, 
AUTONOMIE)



Andere voorbeelden

• Billboard

• Hartslagmeting en meting ‘blik’

• Algoritme berekent hoe groot de kans is 

dat een bepaald kind op enig moment in 

de problemen komt

• Metingen luchtkwaliteit, co2-uitstoot, 

koppeling data



Hoofdvraag

Willen we alles wat mogelijk is ook toestaan



Wat zijn de kaders voor:

1 - Privacy

2 - Autonomie

3 - Veiligheid

4 - Controle over technologie

5 - Menselijke waardigheid

6 - Rechtvaardigheid

7 - Machtsverhoudingen



Hoe maak je (als overheid) je 
eigen keuzes? En hou je grip?



Wat is de afwegingsruimte?



Wat zijn de kaders? 

• Bestaande wetgeving
• mensenrechten/ grondrechten, zoals recht op privacy, vrijheid 

van meningsuiting, vrijheid van vergadering en godsdienst, 

verbod op discriminatie (zie internationale regelgeving, EVRM, 

grondwet)

• nadere uitwerkingen: AVG (bijvoorbeeld recht op menselijke 

tussenkomst bij besluiten, informatieplicht, gegevens niet 

gebruiken voor ander doel dan bedoeld) , 

• regelgeving op het gebied van veiligheid, 

• regelgeving op het gebied van eerlijke reclame

• Weinig tot geen regelgeving specifiek voor de ‘smart city’

• Europese commissie werkt aan specifieke wetgeving



Gemeenten 
Gemeentelijke verordening

Algemeen gemeentelijk belang

 Bestaande regelgeving is niet exclusief voorbehouden aan ‘hogere

wetgever’ ( EU,  Rijk)

 Geen strijd met bestaande regelgeving

2021: “Omgevingsplan” 

 Fysieke leefomgeving

 Bestaande regelgeving is niet exclusief voorbehouden aan ‘hogere

wetgever’ ( EU,  Rijk)

 Geen strijd met bestaande regelgeving



Gemeenten

Overeenkomst

 Vrij mits geen strijd met dwingend recht



Kaders kun en moet je stellen



Hoe stel je kaders?

• Stap 1

• Welke vormen van digitalisering willen we 

gebruiken?
Bijvoorbeeld: 

- big data en algoritmen

- kunstmatige intelligentie

- robotica

- internet of things

- biometrie 

- persuasive technologie

- virtual reality/ augmented reality

- digitale platformen 



Hoe stel je kaders?

• Stap 2
• Welke neveneffecten hebben verschillende 

vormen van te gebruiken digitalisering? 

bijvoorbeeld
- aantasting privacy

- inzetten technologie voor andere doeleinden 

- (morele) beslissingen zonder menselijke tussenkomst

- discriminatie (algoritmen en daarop gebaseerde besluitvorming)

- stigmatisering (indeling in groep)

-ongewenste beïnvloeding (paternalisme)

- onveiligheid/ hacken/ identiteitsfraude

- ongelijke machtsverhoudingen (door afhankelijkheid)

- uitsluiting van bepaalde groepen



Hoe stel je kaders?

• Stap 3

• Welke mate van wetgeving/ 

regulering willen we per waarde?



Hoe stellen we kaders? 

• Stap 4

• Hoe leggen we dat vast? Welke 

regels stellen we? Waarin?



Mate van regulering 
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