
 

Schriftelijke vragen van Antje Jordan (D66) over gebruik van Algoritmes door 

de gemeente Leiden 
 

Veel gemeenten maken gebruik van algoritmes zonder er veel bij stil te staan. Niet altijd is even helder 

welke data van welke inwoners wordt verzameld en gebruikt en op basis van welke variabelen keuzes 

worden gemaakt.  

 

Individuele rechten en vrijheden komen daarbij in het geding. Landelijk is er op het moment ophef over 

de manier waarop de belastingdienst aangiftes van mensen met een niet-Nederlandse afkomst veel 

vaker extra controleert.  

 

Of denk aan politiecontroles waarbij in bepaalde wijken meer wordt gecontroleerd. Dezelfde kleine 

overtreding die in een andere wijk ongezien net zo vaak plaats vindt, wordt hier veel vaker 

geregistreerd. Een algoritme ziet dat als succes en zal dus vervolgens aansturen op herhaling van dat 

succes en dus meer controles uitvoeren. 

 

Algoritmes werken inherent zelf versterkend: Er zijn criteria opgesteld voor wat een “positief resultaat” 

is. Het programma probeert vervolgens om zo vaak mogelijk dit “positieve resultaat” te bereiken.   

 

Het onkritisch gebruik van algoritmes kan ervoor zorgen dat mensen geen zicht meer hebben op basis 

van welke criteria de overheid besluiten neemt die hen direct raken.  

 

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Jordan (D66) het College van 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen: 

 

1. Maakt de gemeente Leiden gebruik van algoritmes die zijn getraind door middel van ‘supervised 

learning’ of geeft zij daartoe opdracht aan anderen? 

Zo ja:  

a) voor welke vraagstukken worden deze algoritmes gebruikt?  

b) Heeft de gemeente inzicht in hoe deze algoritmes tot stand zijn gekomen? 

c) Welke gegevens worden door de gemeente gebruikt om de algoritmes te trainen? 

 

2. Maakt de gemeente Leiden gebruik van algoritmes die zijn getraind door middel van ‘unsupervised 

learning’ of geeft zij daartoe opdracht aan anderen? 

Zo ja: 

d) Voor de beantwoording van welke vraagstukken worden deze algoritmes gebruikt? 

e) Is het opstellen van risicoprofielen van mensen daar onderdeel van?  

f) Welke persoonsgegevens worden door de gemeente gebruikt voor het trainen van de algoritmes?  

g) In hoeverre zijn selectiecriteria aangepast ten opzichte van de origineel ingevoerde?  

 

3. Is het college bereid om een openbaar register te publiceren waarin zij beschrijving en toelichting 

geeft op alle door haar toegepaste algoritmes? 

 

4. Wat is de visie van het college op ethisch gebruik van algoritmes? 

 

 


