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Algemene Rekenkamer ontwikkelt
toetsingskader voor algoritmes
De Algemene Rekenkamer heeft een toetsingskader ontwikkeld dat beter overzicht en betere
kwaliteitscontroles biedt bij de ontwikkeling van algoritmes.
Net als bedrijven zet de rijksoverheid steeds vaker algoritmes in om handelingen te automatiseren, een probleem op te
lossen of een voorspelling te doen. De toets test een algoritme op aspecten van sturing en verantwoording, model en
data, privacy-waarborgen, kwaliteit van de IT general controls (ITGC, zoals wie heeft toegang en hoe wordt met backups omgegaan) en ethische vragen. "Bij ethische vragen staat de menselijke maat centraal. Doel van deze toets is het
opsporen van mogelijke zwakheden bij het gebruik van algoritmes", aldus de Rekenkamer.
De Rekenkamer nodigt de overheid uit dit toetsingskader, tot stand gekomen met inbreng van experts van binnen en
buiten de rijksoverheid, ook als basis te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe algoritmes.

Rapport
Het toetsingskader is onderdeel van het rapport 'Aandacht voor algoritmes'. Dit rapport belicht de kansen,
bedreigingen en mythes over algoritmes, en is digitaal beschikbaar. De Algemene Rekenkamer stelt vast dat bij
algoritmes niet de burger, maar de overheid centraal staat. "Er is bij de overheid oog voor de privacy van burgers, maar
ethische aspecten krijgen weinig aandacht. Daartoe behoren dat algoritmes niet discrimineren, rekening houden met
diversiteit van de bevolking en controleerbaar zijn door menselijke tussenkomst", aldus de Rekenkamer. "Burgers
moeten het gebruik en de werking van een algoritme kunnen begrijpen. Ook moeten zij weten waar zij terecht kunnen
met vragen of bezwaren. Zorgen of twijfels over algoritmes verdienen serieuze aandacht."
Een verantwoorde ontwikkeling naar complexere geautomatiseerde toepassingen vereist volgens de Rekenkamer beter
overzicht en betere kwaliteitscontrole, waar het nieuwe toetsingskader in moet voorzien. Het toetsingskader gaat
daarbij in op ethische vragen en geeft ook aan dat vragen van bezorgde burgers over algoritmes meer aandacht
verdienen.

Zorgen
Via algoritmes kunnen grote hoeveelheden data gecombineerd en geanalyseerd worden, maar gebruik ervan raakt
belangen van burgers en bedrijven. Nu zijn het veelal nog eenvoudige algoritmes in processen voor bedrijfsvoering of
dienstverlening, zoals het geautomatiseerd versturen van antwoordbrieven of een eerste selectie voor uitkeringen.
Maar soms zet de rijksoverheid al innovatieve algoritmes in, al dan niet met gebruik van arti ciële intelligentie.
Ministeries en uitvoeringsorganisaties als UWV en Sociale Verzekeringsbank hebben op verzoek vele tientallen
algoritmes aangereikt bij de Rekenkamer. Volledig zel erende algoritmes (die beleid uitvoeren zonder tussenkomst
van een mens) heeft de Rekenkamer daar niet bij aangetro en.
In de samenleving bestaan zorgen over het gebruik van algoritmes, wat met name rondom de toeslagena aire
zichtbaar werd. Verkeerd gebruik van een dataverzameling kan een discriminerende werking hebben als deze
vooroordelen bevat. Zo vonniste vorig jaar een rechter dat het door overheden voor uitkeringsdoelen gebruikte
systeem Syri discriminerend werkt, waarop het gebruik werd stopgezet.
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Overheid schrijft na twee coronajaren weer zwarte
cijfers
De Nederlandse overheid schrijft weer zwarte cijfers, na twee coronajaren
van tekorten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de
schatkist in... 
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Taskforce moet boekhouding overheid weer op orde
brengen
Om de boekhouding van de overheid weer op orde te brengen tuigt minister
Sigrid Kaag van Financiën een 'taskforce' op. Die moet zorgen dat het kabinet
teruggaat... 
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Raad van State: kabinet zoekt grens
overheidsfinanciën op
Het kabinet heeft de grens van een acceptabele hoeveelheid uitgaven bereikt
met de miljardeninvesteringen die het heeft aangekondigd in de
Voorjaarsnota, zegt de... 
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Rekenkamer: Rechtmatigheid bestedingen verder
onder druk
Van bijna vijf procent van alle verplichtingen die de rijksoverheid in 2021
aanging en die leiden tot uitgaven in de toekomst, staat de rechtmatigheid
niet vast.... 
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Kabinet onderzoekt eigen juridische bijstand en
advies
Het kabinet heeft een commissie ingesteld die advocatendiensten aan de Staat
gaat onderzoeken. 

