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Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt
niet bij ontwikkeling
soft skills

Het kabinet wil de economische en maatschappelijke
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kansen van algoritmen benutten, zonder daarbij de
risico's voor bijvoorbeeld privacy uit het oog te verliezen.
Dit gebeurt door maatschappelijke organisaties, bedrijven
en mensen goed te blijven betrekken en door te zorgen dat

03 juli 2020

Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

iedereen zich bewust is van de kansen en risico's.
Daarnaast wil het kabinet mensen online weerbaarder
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maken en het toezicht op algoritmen goed regelen bij de
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bestaande toezichthouders.
Dat schrijven minister Dekker voor Rechtsbescherming,
staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en
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Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Keijzer van Economische
Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op
de initiatiefnota 'Menselijke grip op algoritmen' van het Tweede
Kamerlid Middendorp en het onderzoek 'Toezicht op gebruik van
algoritmen door de overheid'.
Om als overheden het gebruik van algoritmen goed in de vingers
te krijgen, is het belangrijk om niet overal het wiel proberen uit te
vinden, aldus de bewindslieden. Het kabinet neemt daarom een
aantal initiatieven om met provincies en gemeenten tot
gezamenlijke ideeën te komen over de inzet en regulering van
algoritmen. Zo is er begin dit jaar een samenwerking gestart om
kennis te delen over kunstmatige intelligentie en mensenrechten.
Maar ook internationale samenwerking is van belang, waarbij de
Nederlandse kennis en kunde over algoritmen wordt opgenomen
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Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep
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FD: kleinere
beursfondsen
kunnen geen
accountant vinden

in internationale standaarden.
Daarnaast wil het kabinet de bewustwording over algoritmen
onder burgers vergroten, zodat zij beter in staat zijn om waar
nodig hun rechten uit te oefenen. Hiervoor zijn verschillende
initiatieven opgestart, zoals dialogen met burgers over
kunstmatige intelligentie, lespakketten voor middelbare
scholieren en voorlichtingscampagnes zoals
'www.blijfkritisch.nl' over bewustwording van gepersonaliseerd
nieuwsaanbod of de voorlichting van de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Geen aparte toezichthouder
Volgens het kabinet is het niet nodig om een aparte
toezichthouder op het gebruik van algoritmen in te stellen, omdat
dit zou leiden tot overlap en concurrentie met bevoegdheden van
bestaande toezichthouders zoals bijvoorbeeld de Autoriteit

Meer nieuws



Persoonsgegevens. Wel moet het toezicht op het gebruik van
algoritmen een structureler karakter krijgen. Daarvoor zullen
betrokken organisaties actiever met elkaar gaan samenwerken en
kennisdelen. Het kabinet gaat verkennen welke rol de Auditdienst
Rijk kan spelen bij het op structurele basis uitvoeren van audits op
het algoritmegebruik door de Rijksoverheid.
Daarnaast werkt het kabinet aan de ontwikkeling van een
normenkader waar overheidsalgoritmen aan moeten voldoen en
effectieve instrumenten waarmee overheden verantwoording
kunnen afleggen over hun gebruik van algoritmen.
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Jan Middendorp (VVD)
ziet rol voor auditor bij
grip op algoritmes
Organisaties moeten over het
gebruik van algoritmes beter
rapporteren. Het auditvak kan
hieraan een belangrijke bijdrage
leveren. 
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Waar raakt nieuwe technologie de audit?
Om succesvol te blijven moet elke sector inspelen op nieuwe
technologie. Dat is ook de strekking van een stevig rapport over de
invloed van nieuwe technologie op... 

OPINIE
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De
samenstelaccountant
als Machine Learning
Feature Specialist!
Er verschijnen de laatste tijd
diverse stukken over het
controleren van algoritmen en de
rol van de accountant daarin.
Openstaande vragen hierbij: wie
gaat daadwerkelijk... 

OPINIE

17 juni 2019

Algoritmen: enige orde
in het vertoog en de
discussie
De verdienste van Tweede
Kamerlid Middendorp is dat hij de
(politieke) discussie over het
gebruik, de controle van en het
toezicht op algoritmen heeft
geagendeerd.... 
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Algoritmes mogen voor
accountants geen
geheimen hebben
Eind mei stelde regeringspartij
VVD bij monde van Jan
Middendorp voor dat accountants
een oordeel geven over de
eerlijkheid en betrouwbaarheid
van uitkomsten van... 
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