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Een transparant debat over algoritmen*

Oskar J. Gstrein & Andrej Zwitter

De politie gebruikt allerlei informatie om haar taken te vervullen. Waar het ver‐
zamelen en interpreteren van informatie traditioneel alleen door mensen kon
worden gedaan, schept de opkomst van ‘Big Data’ nieuwe kansen en dilemma’s.
Enerzijds kunnen grote hoeveelheden gegevens worden gebruikt om algoritmen te
trainen. Dit maakt het mogelijk om misdrijven als fietsendiefstal, inbraak of zelfs
ernstige misdrijven als moord en terroristische aanslagen te ‘voorspellen’. Aan de
andere kant verdrinken zeer relevante vragen over doel, effectiviteit en legitimiteit
van de toepassing van machinaal leren/‘kunstmatige intelligentie’ maar al te vaak
in de oceaan van Big Data. Dit is met name problematisch als dergelijke systemen
worden gebruikt in de publieke sector in democratieën waarin de rechtsstaat van
toepassing is, en de verantwoordingsplicht en de mogelijkheid tot rechterlijke toet‐
sing zijn gewaarborgd. In dit artikel onderzoeken we de rol die transparantie kan
spelen om deze mogelijkheden en dilemma’s met elkaar te verzoenen. Hoewel som‐
migen voorstellen om de systemen en de gegevens die zij zelf gebruiken transparant
te maken, stellen wij voor om al tijdens het ontwerpproces een open en brede
discussie over het doel en de doelstellingen te voeren. Dit zou effectiever kunnen
zijn om ethische en juridische beginselen in de technologie te verankeren en de legi‐
timiteit tijdens de toepassing te waarborgen.

Inleiding

De oorsprong van het woord ‘algoritme’ is terug te voeren op een islamitische wis‐
kundige die in het begin van de negende eeuw in Bagdad werkte. Terwijl de naam
van Mohammad ibn Musa al-Khwarizmi bijna vergeten was, waren zijn
technieken om getallen te manipuleren zo indrukwekkend dat ze zich verspreid‐
den naar de rest van de wereld en hedendaags nog steeds worden gebruikt. Zijn
bijnaam al-Jabr werd ‘algebra’, en zijn oorspronkelijke naam al-Khwarizmi werd
vertaald in het Latijn en andere talen, om uiteindelijk tot ‘algoritme’ te worden
verbasterd (Durnová & Alberts, 2014, p. 101). Voortbouwend op deze weten‐
schappelijke erfenis kan een algoritme in grote lijnen worden omschreven als een
wiskundige besluitvormingsprocedure die gebruikmaakt van variabelen om een
numeriek resultaat of een uitkomst te produceren. Ondanks het feit dat algorit‐
men al meer dan duizend jaar oud zijn, heeft de opkomst van schijnbaar onein‐
dige hoeveelheden data – ook wel omschreven als ‘Big Data’ (Zwitter, 2014,
pp. 2-3; Furht & Villanustre, 2016) – er samen met aanzienlijk toegenomen
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mogelijkheden voor gegevensverwerking en geavanceerde data-analyse voor
gezorgd dat complexe algoritmen de basis zijn geworden van geautomatiseerde
besluitvormingssystemen. Deze geautomatiseerde systemen werken geheel of
gedeeltelijk autonoom. Hoewel de particuliere sector vaak wordt beschouwd als
de belangrijkste drijvende kracht achter de snelle grootschalige invoering van der‐
gelijke geautomatiseerde besluitvormingssystemen, wordt in een rapport van de
Duitse maatschappelijke organisatie Algorithmwatch uit 2019 benadrukt hoe
wijdverbreid het gebruik van dergelijke systemen ook in de publieke sector in
Europese landen is (Automating Society – Taking Stock of Automated Decision-
Making in the EU, 2019), met name in tijden van COVID-19 (ADM Systems in the
COVID-19 Pandemic, 2020; Zwitter & Gstrein, 2020). In toenemende mate analy‐
seren academici en deskundigen deze ontwikkelingen en hun impact op het
macro-, meso- en microniveau van de overheid (Veale & Brass, 2019, p. 142).

In dit artikel onderzoeken we het verband tussen deze toenemende wens om
gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming en de eis dat overheidsin‐
stellingen transparant moeten handelen in een democratie. Daarom stellen we
voor om transparantie niet als een doel op zich te beschouwen. Transparantie is
veeleer een belangrijke waarborg voor de rechtsstaat, aangezien zij het scheppen
van vertrouwen en legitimiteit bevordert. Daarom is onze discussie breder dan
alleen het fenomeen van de zwarte doos van de algoritmische voorspelling, maar
omvat deze ook kwesties van gegevensuitwisseling en procedurele transparantie.
Transparantie dient de legitimiteit, aangezien de besluitvormingsprocessen in
democratische instellingen die gebonden zijn aan de rechtsstaat, de geaccepteerde
normen moeten volgen. Bovendien moeten hun beslissingen toegankelijk zijn
voor ‘checks and balances’ (Zwitter & Hazenberg, 2020).

In een arrest van 5 februari 2020 oordeelde de rechtbank Den Haag dat het
gebruik van een van deze geautomatiseerde systemen op basis van algoritmen
– ‘SyRI’ of Systeem Risico Indicatie – een inbreuk vormde op het recht op eerbie‐
diging van het privé- en gezinsleven, zoals vastgelegd in artikel 8 van het Euro‐
pees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).1 SyRI werd door de Neder‐
landse overheid gebruikt met het oog op het efficiënt opsporen van verschillende
vormen van fraude met betrekking tot sociale uitkeringen en belastingen. Ver‐
schillende personen en maatschappelijke organisaties waren bezorgd over de
mogelijkheid dat de gegevens die worden gebruikt om het algoritme en de daaruit
voortvloeiende geautomatiseerde beslissingen te trainen, onevenredig gericht zijn
op kansarme personen met een zwakke sociaaleconomische status of een
bepaalde etnische achtergrond. De beslissingen van het systeem resulteerden dan
ook in stigmatisering en discriminatie. De rechtbank besliste in haar vonnis dat
de wetgeving die ten grondslag ligt aan SyRI, niet het door het EVRM vereiste eer‐
lijke evenwicht heeft. Door gebruik te maken van SyRI heeft de overheid dan ook
het recht op privéleven geschonden en de individuele en collectieve autonomie
onevenredig beperkt. Belangrijk is dat de rechtbank constateert dat de toepassing

1 Rb. Den Haag 5 februari 2020, C-09-550982-HA ZA 18-388, ECLI:NL:RBDHA:2020:865.
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van SyRI onvoldoende transparant en controleerbaar is. Als gevolg van de
uitspraak moest de Nederlandse overheid stoppen met het gebruik van SyRI
(Kager, 2020), wat ook kan worden gezien in het licht van de bredere bezorgdheid
over discriminatie door publieke instellingen (Ministerie van Volksgezondheid,
2020).

Rekening houdend met deze en soortgelijke ontwikkelingen richt dit artikel zich
voornamelijk op onze observaties over de implementatie van geautomatiseerde
besluitvorming in het kader van de openbare veiligheid. Als partners in het EU-
project Cutting Crime Impact (CCI)2 hebben wij samengewerkt met law
enforcement agencies (LEA’s) uit Nederland, Nedersaksen in Duitsland, Greater
Manchester in het Verenigd Koninkrijk, Estland, Catalonië en de politie van Lis‐
sabon in Portugal. Een van de vier aandachtsgebieden (‘focus areas’) van CCI is
Predictive Policing (PP), dat kan worden gedefinieerd als het verzamelen en ana‐
lyseren van gegevens over eerdere misdrijven voor de identificatie en statistische
voorspelling van personen of gebieden met een verhoogde kans op criminele acti‐
viteiten om te helpen bij de ontwikkeling van politie-interventie- en preventie‐
strategieën en -tactieken (Meijer & Wessels, 2019, p. 1033). Hoewel deze toepas‐
sing van geautomatiseerde besluitvorming relatief nieuw is, heeft het veel
discussie uitgelokt over de doelmatigheid, de eerlijkheid, de legitimiteit en de
effectiviteit ervan (Richardson, Schultz & Crawford, 2019). Aangezien sommige
deskundigen voorstellen om de systemen en de gegevens die ze gebruiken, trans‐
parant te maken (Hardyns & Rummens, 2018, p. 214), stellen we bovendien dat
al tijdens het ontwerpproces een open en brede discussie over het doel en de doel‐
stellingen van PP moet worden gevoerd. Dit is wellicht effectiever om ethische en
juridische principes in de technologie te verankeren en de legitimiteit tijdens het
gebruik te waarborgen.

Onderzoeksobservaties over algoritmisch beleid

Predictive Policing in het project Cutting Crime Impact
In het CCI-project nemen LEA’s uit Nederland en Nedersaksen in Duitsland het
voortouw. Het doel van het project is het ontwerpen en ontwikkelen van innova‐
tieve ‘toolkits’ voor LEA’s, die gebaseerd zijn op een ‘state of the art review’ en een
onderzoek naar ethische, juridische en sociale uitdagingen van PP (Gstrein, Bun‐
nik & Zwitter, 2019). Het ontwerpproces van het project is ‘mensgericht’, wat ook
een van de belangrijkste eisen is van de ‘High Level Expert Group on Artificial
Intelligence’ (AI-HLEG) van de Europese Unie, die in april 2019 ethische
richtlijnen voor de ontwikkeling van AI-systemen heeft gepresenteerd (Weiser,
2019). Dit zet de CCI-aanpak in contrast met de praktijk van veel LEA’s in de
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Europa die ‘ready-made solutions’
kopen en exploiteren, ontworpen door niet-LEA-partijen zoals ‘PredPol’ of ‘Pre‐
Cobs’ (Hardyns & Rummens, 2018, pp. 208-209). Het CCI-ontwerpproces bestaat
uit drie uiteenlopende en convergerende fasen, waarin het landschap wordt

2 Zie www.cuttingcrimeimpact.eu, geraadpleegd op 17 september 2020.
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bestudeerd en herzien en waarin de ontwerpeisen worden vastgelegd door middel
van interdisciplinair en transnationaal onderzoek.

In de Europese Unie loopt de Nederlandse politie voorop in het gebruik van PP, te
beginnen met de ontwikkeling van een eigen ‘Crime Anticipation System’ (CAS) in
2013 (Hardyns & Rummens, 2018, p. 207; Gstrein et al., 2019, p. 85). Wereldwijd
is de geschiedenis van PP terug te voeren op Los Angeles in Californië, waar in
2008 de eerste PP-systemen werden ontwikkeld en getest. Deze systemen waren
gebaseerd op de veronderstelling dat statistische methoden voor het voorspellen
van aardbevingen ook nuttig zouden kunnen zijn voor het voorspellen van crimi‐
naliteit. PP is met gretigheid geïmplementeerd vanwege de beloften van
verminderde criminaliteit door het preëmptief inzetten van agenten. Het zou op
zijn beurt de LEA’s efficiënter maken en helpen om de kosten te drukken. Men
kan PP als volgt categoriseren (Perry, McInnis, Price, Smith & Hollywood, 2013):
– Methoden voor het voorspellen van misdaden: dit zijn benaderingen die

gebruikt worden om plaatsen en tijden te voorspellen met een verhoogd
risico op criminaliteit.

– Methoden voor het voorspellen van daders: deze benaderingen identificeren
individuen die het risico lopen om in de toekomst delinquent te worden.

– Methoden voor het voorspellen van de identiteit van daders: deze technieken
worden gebruikt om profielen te creëren die mogelijke daders nauwkeurig
vergelijken met specifieke misdrijven uit het verleden.

– Methoden voor het voorspellen van slachtoffers van misdrijven: vergelijkbaar
met de methoden die zich richten op daders, misdaadlocaties en tijden van
verhoogd risico, worden deze benaderingen gebruikt om groepen of, in som‐
mige gevallen, individuen te identificeren die waarschijnlijk het slachtoffer
van een misdrijf zullen worden.

De meeste PP-systemen die momenteel in gebruik zijn, zijn locatiegericht en pas‐
sen de zogenaamde ‘near-repeat-approach’ toe. Deze theorie is gebaseerd op
criminologische inzichten die suggereren dat het misdrijf opnieuw in dezelfde
buurt gaat plaatsvinden (Gstrein et al., 2019, p. 86). Door de combinatie van his‐
torische criminaliteitsdata met aanvullende bronnen – zoals de weersomstandig‐
heden, straatrasterpatronen of het gemiddelde inkomen in een buurt – wordt een
kaart met ‘hot spots’ berekend. Deze ‘hot spots’ geven locaties aan waar misdrij‐
ven, zoals inbraak of autodiefstal, kunnen plaatsvinden. Zoals geschetst kunnen
PP-systemen zich echter ook richten op individuen (Sommerer, 2020, pp.
29-115). Aan het ontwerp en het gebruik van conventionele PP-systemen zijn ver‐
schillende aan elkaar gerelateerde ethische, juridische en sociale uitdagingen ver‐
bonden (Gstrein et al., 2019, pp. 86-93). 

Van voorspellen naar preventie, naar het delen van informatie
Met het oog op praktische ethische bezwaren zijn er vier punten die aandacht
behoeven:
– ‘selffulfilling prophecies’;
– discriminatie door algoritmen;
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– ongepaste inmenging in de privésfeer (nulla poena sine crimine);
– zwarte doos; gebrek aan transparantie leidt tot problemen bij de beoordeling

van bewijsmateriaal.

Een van de grootste nadelen van PP is dat er geen eenduidig empirisch bewijs is
dat voorspellingen leiden tot lagere criminaliteitscijfers (Gstrein et al., 2019,
pp. 89-90). Bovendien zijn voorspellingen alleen mogelijk als er voldoende gege‐
vens beschikbaar zijn voor een bepaald gebied of een bepaalde misdaad, wat
belangrijke redenen zijn om te begrijpen waarom PP onlangs in Zwitserland zeer
kritisch is beoordeeld (Kayser-Bril, 2020). Deze aspecten, samen met de bezorgd‐
heid over de versterking van de bestaande vooringenomenheid in historische mis‐
daadgegevens, en de angst voor ‘selffulfilling prophecies’ als gevolg van meer
agenten die permanent op zoek zijn naar misdaden in dezelfde buurten, hebben

Tabel 1 Samenvatting gebaseerd op Gstrein et al., 2019, pp. 86-93

Ethisch domein Transparantie en verantwoording
Kunnen LEA’s nog steeds uitleggen waarom ze agenten sturen om een speci-
fieke locatie te monitoren, of vertrouwen ze op een ‘black box’? Wie is ver-
antwoordelijk voor de beslissingen?
Gegevensselectie en machinebevooroordeeldheid
Hoe ziet het proces eruit om de juiste/legitieme gegevens te selecteren? Zul-
len de gegevens volledig en accuraat zijn? Welk soort gegevens is relevant?
Meer data hoeft niet per se meer inzicht te geven.
Visualisatie en interpretatie van prognoses
Het is belangrijk dat LEA’s gegevens kunnen interpreteren en begrijpen wat
het systeem daadwerkelijk als een prognose oplevert.
Tijd en effectiviteit
Onduidelijk blijft hoe de situatie zich zou hebben ontwikkeld als PP niet zou
zijn gebruikt; moeilijk empirisch te meten effecten.
Stigmatisering van individuen, omgevingen en gemeenschapsgebieden
Het gebruik van gegevens zou de reeds bestaande vooroordelen ten aanzien
van bepaalde gebieden of groepen kunnen versterken.

Juridisch domein Focus op de bescherming van het individu
Voorspellingen zijn gebaseerd op geaggregeerde (Big) Data, die niet aan een
specifiek individu kunnen worden gekoppeld. Daarom is het mogelijk dat het
kader voor gegevensbescherming niet van toepassing is.
Gebrek aan effectieve wettelijke waarborgen en rechtsmiddelen
Zelfs als een individu kan worden getroffen, is het onduidelijk wat een recht
op herziening van geautomatiseerde individuele besluitvorming in detail
inhoudt.

Sociaal domein Sociaal contract
Toenemende discriminatie door ‘feedbackloop’; meer gegevens over bepaalde
groepen resulteert in meer LEA-aanwezigheid.
Hoelang is historische criminaliteit relevant?
Het is moeilijk om perspectieven voor sociale ontwikkeling in te bedden in
algoritmen. Hoelang is historische criminaliteit relevant en onder welke
omstandigheden kan deze worden weggelaten voor toekomstige voorspellin-
gen?
Vertrouwen winnen door transparantie?
Hoe om te gaan met burgers en ‘moeilijk te bereiken’ groepen? Vertrouwen
winnen door de essentiële kenmerken van en keuzes voor een algoritme
open te stellen?
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de aantrekkelijkheid van PP ernstig aangetast. Sommige deskundigen conclude‐
ren dat de belofte van PP de complexiteit van de criminaliteit en de daarmee
samenhangende maatschappelijke aspecten niet erkent (Richardson et al., 2019,
pp. 225-227).

In een onderzoeksrapport van Amnesty International van september 2020 wordt
het ‘Sensing-project’ van de Nederlandse politie in de stad Roermond kritisch
geëvalueerd op het punt van discriminatie. Het rapport beschrijft hoe de ont‐
wikkelde en geteste instrumenten ter bestrijding van kleine criminaliteit (winkel‐
diefstal) rond een winkelcentrum gebruikmaken van data en algoritmische
modellen om het risico te beoordelen dat een misdrijf door een bepaalde persoon
of op een bepaalde locatie wordt gepleegd. De auteurs suggereren dat er ernstige
tekortkomingen zijn in het ontwerp van het systeem, de data-administratie, de
evaluatie en de databanken. Het PP-systeem werkt met dergelijke generieke pro‐
fielen (een Duitse auto met meerdere passagiers op weg naar het winkelcentrum)
dat het systeem veel ‘valse positieven’ creëert. Bovendien komen op deze manier
grote aantallen mensen in extra politiedatabases terecht en worden hun gegevens
verwerkt en opgeslagen (Amnesty International, 2020).

Hoewel dergelijke overwegingen typerend zijn voor debatten onder leiding van
het maatschappelijk middenveld en academici, vond ons onderzoek in het CCI-
project bovendien uitdagingen met betrekking tot de effectieve implementatie
van gegevensgerichte systemen in gevestigde praktijken en procedures. Simpel
gezegd willen veel actoren niet zozeer vertrouwen op een op gegevens gebaseerde
voorspelling als wel op hun instinct en ervaring. Bovendien kunnen schijnbaar
goedaardige aspecten, zoals beschikbaarheid en gemakkelijke toegankelijkheid
van een tablet of een smartphone om data in de juiste context te plaatsen, cruci‐
aal blijken om PP operationeel te maken. Dergelijke problemen zijn vaak moeilijk
aan te pakken via algemene ethische richtsnoeren, zoals de ethische richtsnoeren
voor betrouwbare AI die zijn opgesteld door de EU-deskundigengroep (AI-HLEG)
op hoog niveau voor kunstmatige intelligentie (Weiser, 2019). Het is moeilijk te
begrijpen wat de zeven beginselen, zoals ‘Human Agency and Oversight’ of ‘Pri‐
vacy and Data Governance’, in specifieke contexten in de praktijk moeten beteke‐
nen. Dit is ook een van de belangrijkste redenen waarom het kader voor ethische
richtsnoeren vergezeld moet gaan van specifieke regelgeving die bevoegdheden,
individuele rechten en plichten omvat.

Tot slot dient zich de vraag aan of de focus van data-driven policing eigenlijk wel
moet liggen op de waarde en nauwkeurigheid van voorspellingen. Deze voorspel‐
lingen lossen op zichzelf geen taak van LEA’s op. Zij zouden veeleer kunnen hel‐
pen om criminaliteit te voorkomen, wat ook met andere middelen zou kunnen
worden bereikt, zoals een belangrijkere rol voor wijkagenten. Terwijl dreigings‐
modellen kunnen worden aangepakt met preventief gebruik van politiediensten
om de kans op criminaliteit te verkleinen, biedt dit weinig soelaas voor de onder‐
liggende oorzaken van criminaliteit, waarmee rekening moet worden gehouden
bij het ontwerpen van interventies. Idealiter zou een model voor causale crimina‐
liteit het ook mogelijk maken om meer preventieve middelen voor criminaliteits‐
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bestrijding op lange termijn in te zetten, waarbij niet alleen de proximale
oorzaken worden aangepakt, maar ook de intermediaire en diepere oorzaken.

Zeker, het aanvullen van bestaande menselijke veronderstellingen en instincten
met nauwkeurige gegevens die passen bij de context van een situatie, zou kunnen
helpen bij het verminderen van potentiële vooroordelen. Dit kan echter alleen
worden bereikt als de gegevens nauwkeurig worden gecreëerd, geanalyseerd,
gedeeld en geïnterpreteerd, met een duidelijke focus en doelgerichtheid. In plaats
van de nadruk te leggen op de omvang van de gegevens die kunnen worden
gebruikt om voorspellingen te doen met behulp van algoritmen, is het daarom
wellicht beter om na te gaan hoe de juiste informatie op het juiste moment kan
worden gedeeld tussen de relevante eenheden van een LEA om het politiewerk
effectief en legitiem te maken.

Herdefiniëring van de eisen
Het geval van PP toont aan dat de invoering van geautomatiseerde besluit‐
vorming in het openbaar bestuur zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van
technische systemen die gebaseerd zijn op veronderstellingen die in werkelijkheid
niet kloppen. Dit blijkt enerzijds uit de waarde van de voorspellingen zelf. Het is
praktisch onmogelijk om te begrijpen hoe nauwkeurig ze zijn, en de complexe cre‐
atie door middel van algoritmen kan alleen door deskundigen worden begrepen.
Deze combinatie zou kunnen leiden tot het ontstaan van een ‘black box society’
(Pasquale, 2015). Aan de andere kant is de inbedding van technologie in de geves‐
tigde praktijken van LEA’s niet eenvoudig. Veel praktische elementen moeten
worden overwogen en aangepakt. Agenten zullen alleen op technologie
vertrouwen als ze dat echt kunnen, wat in de eerste plaats vragen oproept over de
investering in dergelijke systemen.

Een antwoord op deze dilemma’s kan liggen in de zorgvuldige beoordeling van de
ontwerpeisen. Als het gaat om het gebruik van gegevens en de totstandbrenging
van een gezonde gegevenscultuur, kunnen de lidstaten van de Europese Unie zelfs
een voordeel hebben ten opzichte van andere regio’s in de wereld, aangezien de
kaders voor gegevensbescherming en gegevensbeheer goed ontwikkeld zijn
(Gstrein et al., 2019, p. 87). Daarnaast zijn er steeds meer richtlijnen beschikbaar
gekomen over de ethische uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van Big
Data (Zwitter, 2014; Weiser, 2019; Završnik, 2019). Hoewel de belofte van Big
Data ligt in de verborgen patronen van data die vanwege de hoeveelheid
informatie misschien alleen herkenbaar zijn voor algoritmen, is het toch raad‐
zaam om heel goed te bedenken in welke richting de antwoorden gezocht moeten
worden. Het stellen van goede en duidelijke onderzoeksvragen kan immers leiden
tot nuttiger antwoorden dan vage aannames en instructies. In die zin blijft het
principe van doelmatigheid, dat een van de hoekstenen is van de traditionele
gegevensbeschermingswetgeving (Ukrow, 2018, pp. 242-243), cruciaal voor sys‐
teemgeavanceerde algoritmen.
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De rol van transparantie

Gebrek aan juridische waarborgen & belang van de ethiek
Hoewel sommige aspecten van PP de mogelijkheden van LEA kunnen vergroten,
leidt het gebruik van algoritmen en Big Data ook tot bezorgdheid over het prin‐
cipe van nulla poena sine crimine (geen straf zonder misdaad), de rechtsstaat en de
vrije en onafhankelijke evaluatie van bewijsmateriaal in een rechtbank die haar
beslissingen zou baseren op nauwelijks te evalueren resultaten door middel van
algoritmen. In dit verband heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings‐
beleid in 2016 een rapport gepubliceerd over ‘Big Data in een vrije en veilige
samenleving’, waarin de nadruk wordt gelegd op mogelijke vooroordelen in data‐
sets en waarin wordt gepleit voor voorzichtigheid bij de inzet van autonome en
semi-autonome besluitvorming in het veiligheidsdomein (Ministerie van Alge‐
mene Zaken, 2016).

Daarnaast kan het gebruik van Big Data, verzameld door het monitoren van
sociale media en open bronnen (‘OSINT’), enorme inzichten geven in zowel maat‐
schappelijke processen als individuele voorkeuren (Gstrein & Ritsema van Eck,
2018, pp. 70-74). Tegelijkertijd kan het leiden tot massale privacyschendingen en
manipulatie voor politieke doeleinden, zoals het geval van Cambridge Analytica
heeft aangetoond (Hu, 2020). Veel gebruikers van digitale diensten zijn zich
totaal niet bewust van dergelijke mogelijkheden, wat ook de vraag oproept hoe
transparant de overheid en LEA’s moeten zijn bij het gebruik van deze methoden.
Voor een effectief gebruik van Big Data voor het voorspellen van criminaliteit op
individueel niveau is het in eerste instantie nodig om gegevens te verzamelen
voordat er enige verdenking over het individu wordt geuit. Daarom zijn er alge‐
mene procedurele waarborgen die invallen alleen rechtvaardigen als er een rede‐
lijke grond voor is. Aangezien PP gewoonlijk gebaseerd is op geaggregeerde gege‐
vens en patroonanalyses, zijn dergelijke zorgen met betrekking tot individuele
rechten echter niet voldoende om de ‘beoogde’ subjecten te beschermen. Zo kan
het gebruik van gegevens over misdrijven en slachtoffers in het verleden in
samenhang met de levenscyclus van slachtoffers, het weer, het tijdstip van de dag,
het verkeer en demografische gegevens, leiden tot de identificatie van hotspots
voor misdrijven. Het academische debat van de afgelopen jaren heeft ook vragen
verkend over de privacy van groepen en de bedreiging van de collectieve autono‐
mie die dergelijke praktijken met zich mee kunnen brengen (Taylor, Van der Sloot
& Floridi, 2017). Dit vereist zeker een bredere maatschappelijke discussie over
hoe de potentiële schade kan worden beperkt.

Een ander probleem met betrekking tot de verzamelde gegevens betreft de maat‐
schappelijke vooroordelen. Het COMPAS-algoritme (Correctional Offender
Management Profiling for Alternative Sanctions) bijvoorbeeld, software die is
ontwikkeld als intellectueel eigendom om het recidivecijfer van vrijgelaten gevan‐
genen te voorspellen, vertoonde duidelijke tekenen van vooringenomenheid ten
opzichte van Afro-Amerikaanse gevangenen. De resultaten van deze software
werden door rechtbanken in Florida en andere staten gebruikt als bewijs om de
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waarschijnlijkheid te voorspellen of een gevangene uit de gevangenis zou worden
vrijgelaten. Niet alleen discrimineerde het algoritme zwarte gevangenen, rechters
hadden ook geen mogelijkheden om de resultaten te verifiëren door het algoritme
en de gebruikte gegevens te beoordelen, omdat de software intellectueel eigen‐
dom was van Northpointe, Constellation Software (Angwin, Larson, Mattu &
Kirchner, 2016; Gstrein, 2016). Deze zaak illustreert dat private software en
intellectuele eigendomsrechten op gespannen voet staan met de transparantie-
eisen van de rechtsstaat. Algoritmische transparantie is dus een belangrijk ele‐
ment van algoritmische rechtvaardigheid. Uitlegbare kunstmatige intelligentie is
echter nog ver verwijderd van elk betrouwbaar gebruik in het domein van justitie
en veiligheid.

De onmogelijkheid om maatschappelijke aspiraties te verankeren
Een brede en transparante discussie over de aard van een systeem dat gebruik
maakt van algoritmen is niet alleen noodzakelijk om schade te voorkomen, maar
ook om duidelijke doelen en doelstellingen voor het gebruik van het systeem te
definiëren. Wat betekent het om te bereiken? Wanneer is het gebruik ervan suc‐
cesvol? Hoe kan een dergelijk succes worden geëvalueerd en opnieuw worden
gedefinieerd?

Deze discussie kan in verband worden gebracht met de filosofische strijd tussen
legaliteit en rechtvaardigheid. Zoals rechtsfilosoof Hans Kelsen in de ‘Reine
Rechtslehre’ van 1934 benadrukte, is het mogelijk om een rechtssysteem als puur
positivistisch voor te stellen, gebaseerd op een strikte hiërarchie van toepasselijke
wetten (Kelsen, 2008). Dit maakt schijnbaar heldere en transparante beslissingen
mogelijk, waardoor lange beraadslagingen over ethiek, moraal, rationaliteit,
bewijsvoering en rechtvaardigheid achterhaald zijn. Jean-Jacques Rousseau
daarentegen eist dat het uiteindelijke doel van een rechtssysteem niet de ‘cor‐
recte’ toepassing van normen is. In zijn visie is het doel van het ‘droit naturel’ het
bereiken van rechtvaardigheid. Op deze manier voldoen individuen en civiele
autoriteiten aan hun morele verplichting ten opzichte van elkaar (Wokler, 2012,
pp. 89-97).

Legaliteit is slechts een middel om gerechtigheid te bereiken, het is niet het eind‐
doel van het rechtssysteem als zodanig. Met andere woorden, het zoeken naar
gerechtigheid vereist ook een normatieve afweging van hoe de wereld eruit zou
moeten zien. Een gezonde en rechtvaardige democratie hangt af van deze moei‐
lijke, subjectieve en niet-kwantificeerbare overwegingen. Zelfs als we complexe
algoritmen begrijpen, en nog meer als we dat niet doen, moeten we belangrijke
beslissingen in het domein van veiligheid en inlichtingen niet alleen aan algorit‐
men overlaten. De verklaringen die algoritmes produceren, zijn uitsluitend geba‐
seerd op hoe de wereld (waarschijnlijk) is, gebaseerd op wat is geëxtrapoleerd uit
historische gegevens. Dit zegt niets over wat een samenleving nastreeft. Algorit‐
men zijn van nature blind voor het stellen van zulke ambitieuze doelen. Als we
eenmaal erkennen dat er een kloof bestaat tussen empirische analyse en norma‐
tieve rechtvaardigheid, is de essentiële vraag: hoe kan een systeem dat gebaseerd
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is op algoritmische beslissingen ‘standaard legitimiteit’ opleveren? Het is de taak
van wetgevers en beleidsmakers om deze vraag te beantwoorden door middel van
discours en op maat gemaakte effectbeoordelingen, niet van machines of degenen
die deze voornamelijk ontwikkelen om producten en diensten te kunnen verko‐
pen (Nemitz, 2018; Gstrein, 2019).

Conclusie

Hoe veelbelovend de geautomatiseerde besluitvorming op basis van geavanceerde
algoritmen ook is, dergelijke systemen zullen niet onvermijdelijk alomtegenwoor‐
dig worden. Ze zullen hun toegevoegde waarde op lange termijn moeten bewijzen
voor elk doel en elke toepassing. In de context van PP lijkt het erop dat conventio‐
nele benaderingen van het ontwerp meer dan vereenvoudigd zijn en gebaseerd op
verkeerde en niet-aspiratorische aannames, wat ertoe leidt dat gemeenschappen
in steden als Los Angeles eisen om ze op te geven (Ryan-Mosley & Strong, 2020).
Dit geval is bijzonder opmerkelijk, aangezien PP voor het eerst werd ontwikkeld
in Los Angeles en daar een relatief lange gebruiksgeschiedenis heeft. Daarnaast
zijn soortgelijke op algoritmen gebaseerde technologieën, zoals gezichtsherken‐
ning, recentelijk verboden in verschillende Amerikaanse steden (Lecher, 2019), en
een nieuw rapport van de Canadese maatschappelijke organisatie Citizen Lab
roept op tot het instellen van een moratorium op het gebruik van technologie die
gebaseerd is op algoritmische verwerking van historische massapolitiegegevens
door LEA’s (Robertson, Khoo & Song, 2020).

In dit artikel hebben we de ethische, juridische en sociale uitdagingen gedeeld die
verbonden zijn aan het gebruik van conventionele PP-systemen. We zien de nood‐
zaak om de eisen aan dergelijke systemen te herdefiniëren, wat kan worden
bereikt door interdisciplinaire en mensgerichte ontwerpprocessen toe te passen.
Deze zijn in staat om rekening te houden met uiteenlopende standpunten en
aspiraties van een breed scala aan belanghebbenden, historische feiten en maat‐
schappelijke doelstellingen. Naar onze mening moet er een meer holistische
discussie komen over algoritmische transparantie die verder gaat dan het feno‐
meen van de zwarte doos en die procedurele, praktische en organisatorische ele‐
menten omvat. Het is duidelijk dat de vraag naar transparantie wijst op een
gebrek aan vertrouwen. Dit vertrouwen zou echter kunnen worden bereikt met
een duidelijke focus op een op de mens gericht ontwerp. Bovendien vereist
vertrouwen dat bedrijven die systemen ontwikkelen met behulp van algoritmen,
volledig toetsbaar moeten zijn. Specifiek, alle software en AI in dienst van demo‐
cratische staten moet volledig controleerbaar zijn in termen van hun functie en
hun manieren om gegevens te beoordelen en er conclusies uit te trekken. In de
loop van deze exercitie zou het duidelijk kunnen worden dat de focus van der‐
gelijke systemen moet verschuiven van voorspelling naar preventie en het delen
van informatie. Uiteindelijk, en mits zorgvuldig ontworpen, zouden algoritmen
een betere besluitvorming kunnen ondersteunen op basis van een granulaire ver‐
zameling van feiten en een uitgebreide evaluatie en interpretatie, die in staat is
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rekening te houden met de context. Transparante kunstmatige intelligentie die
uit te leggen is en die rekening kan houden met hoe de wereld eruit zou moeten
zien, is echter nog ver weg. De momenteel beschikbare systemen hebben tot nu
toe hun betrouwbaarheid niet bewezen. Daarom zijn ze nog niet klaar om belang‐
rijke actoren op het gebied van justitie en veiligheid te worden.
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