INTERVIEW

Twee van de drijvende krachten achter het boek ‘Smart & Leefbaar’ zijn Heerd Jan
Hoogeveen (directeur StartupUtrecht en voormalig programmamanager Dienstinnovatie bij de Economic Board Utrecht) en Anita Nijboer (partner/advocaat omgevingsrecht bij Ekelmans & Meijer Advocaten). In een café in Rotterdam praten zij bij over
wat de slimme stad voor hen betekent.

‘Wij geloven in
de slimme stad’
Auteur: Kasper Baggerman
Foto's: roelof pot

O

p de dag dat we op pad gaan om foto’s te
maken, regent het. ‘Stel hè’, zegt Heerd
Jan Hoogeveen als we even later droog in
een café zitten, ‘dat je met technologie kan
kiezen wanneer het regent. Moet je dat dan ook doen?’
Advocaat Anita Nijboer denkt even na. ‘Dat we dan terugdenken aan vroeger en zeggen: weet je nog, toen regende het nog spontaan. Dat zou heel handig zijn, maar
misschien ook onmenselijk.’ ‘En dat is nou precies waar
het bij de slimme stad om draait’, zegt Hoogeveen. ‘Is
alles wat technologisch gezien mogelijk is ook wenselijk? En zo nee, hoe gaan we daar dan mee om?’
Hoogeveen en Nijboer gaan snel. Al voordat de eerste
koffie wordt geserveerd, worden er rigoureuze besluiten genomen: ‘Ik had het natuurlijk eerder moeten
doen, maar nu doe ik het echt.’ Met één druk op de knop
verwijdert Hoogeveen zijn Facebook-app. De reden? ‘Ze
weten te veel!’ Nijboer en Hoogeveen zijn dezer dagen
veel bezig met privacy. ‘Het is de reden dat ik hier aan
werk. Ik liep door Amsterdam en zag reclamezuilen
met daarin camera’s,’ vertelt Hoogeveen. Hij vervolgt:
‘Ik vroeg aan een bedrijf dat ik kende of zij er betrokken bij waren, maar zij hadden er bewust voor gekozen
om dat niet te doen. Zij vonden het te ver gaan. Toen
dacht ik: hier moet ik wat mee.’ Nijboer: ‘Als het over
privacy gaat, zeggen veel mensen: ik heb toch niets te
verbergen. Maar als je vervolgens naar hun medisch
dossier vraagt, zwijgen ze. Niet enkel illegale zaken zijn
geheim.’
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‘Bovendien gaat de smart city verder dan enkel privacy. Zelfs als je die reclameborden en hun camera’s
privacyproof maakt, zijn burgers nog steeds zonder het
te weten een reclameproefpersoon’, zegt de advocaat
omgevingsrecht. Hoogeveen vult aan: ‘Dan gaat het
dus niet meer over privacy, maar wel over autonomie.
We hebben het dan eigenlijk over nudging. Ik vind dat
misschien wel het meest verontrustende vooruitzicht.
Dat je door iets als een algoritme gestuurd kan worden
zonder dat je het weet.’ ‘Het gaat dan nog verder dan
1984. Het is niet alleen controle, maar ook manipulatie’,

‘Is alles wat technologisch gezien
mogelijk is ook wenselijk?’
zegt Nijboer. Ze vervolgt: ‘Het is heel lastig om nudging
juridisch gezien precies af te bakenen, want traditionele
planningsinstrumenten zijn ook sturend. Dus waar leg
je dan de grens? Wanneer gaat het te ver?’

Wetgeving is nog niet zo ver
Was die onzekerheid juist niet de reden dat jij je met dit
onderwerp bezighoudt?’ vraagt Heerd Jan Hoogeveen.
Anita Nijboer: ‘Klopt. Ik ben gespecialiseerd in omgevingsrecht en in privacyrecht, beide zaken die nauw
met de smart city verbonden zijn. Toen de Future City
Foundation vroeg of ik me vanuit die specialisatie in de
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‘Stel dat je met technologie kan kiezen wanneer het regent. Moet je dat dan ook doen?’

slimme stad wilde verdiepen, ontdekte ik dat de wet eigenlijk nog niet zo ver is. Op het gebied van privacy is
wetgeving al redelijk volledig, maar de wet is minder
duidelijk over andere waarden als bijvoorbeeld autonomie, machtsevenwicht en menselijke waardigheid in
een technologische omgeving. De smart city staat juridisch gezien echt nog in de kinderschoenen. Dat vind ik
gelijktijdig zowel kwalijk als fascinerend.’

Morele keuzes
‘Ik denk wel dat de smart city verdergaat dan enkel wetgeving. Het is ook een politiek verhaal’, zegt Hoogeveen.
‘Daarom is het ook goed dat we met bandbreedtes werken. We zeggen niet hoe gemeenten het precies moeten
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doen, maar geven aan dat er verschillende mogelijkheden met verschillende consequenties zijn. Vervolgens
is het aan de politiek om keuzes te maken.’ Nijboer:
‘Privacy kan dit nu al illustreren. De wetgeving daarover
zegt welke data je mag verzamelen en hoe je dat mag
doen, maar geeft geen oordeel over het doel van die
datavergaring. Dat is namelijk een morele en daarmee
politieke keuze. We willen gemeenten begeleiden bij dit
soort dilemma’s.’ Hoogeveen: ‘Want als gemeente moet
je nadenken over dit onderwerp, ondanks dat het misschien moeilijke en vreemde stof is.’
Om deze ‘moeilijke stof’ te illustreren: algoritmen. Wie
het over de slimme stad heeft, ontkomt niet aan deze
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succes als het in elke gemeente wordt besproken en
overwogen. Misschien zelfs wel landelijk.’ ‘Vanuit economisch perspectief wil je inderdaad dat dit landelijk
wordt omarmd’, beaamt Hoogeveen. ‘Alleen dan is er
sprake van een level playing field.’ ‘Dat zou voor burgers ook goed zijn. Dan hoef je niet op basis van bijvoorbeeld de mate waarin een gemeente data gebruikt
voor de smart city een woonplek te kiezen’, zegt Nijboer.
Hoogeveen: ‘We willen gemeenten ook handen en voeten geven om met de slimme stad aan de slag te gaan.
Over het algemeen lopen de grote steden voorop en is
het voor kleinere gemeenten nog onbekend. Terwijl de
slimme stad ook voor kleinere gemeenten veel kan betekenen.’ Nijboer is het hier mee eens: ‘Het moet gemeenten zelfvertrouwen geven in de smart city.’

Anita Nijboer is partner bij Ekelmans &
Meijer Advocaten. Ze adviseert en procedeert
op het terrein van het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht. Daarnaast is
ze gespecialiseerd in privacyrecht. Nijboer
geeft regelmatig cursussen op het gebied van
het omgevingsrecht. In die hoedanigheid is
ze ook gastdocent aan de Universiteit van
Amsterdam.

besluitvormende stukken code. ‘Algoritmen zijn nu al
erg invloedrijk’, zegt Hoogeveen. ‘En moeilijk,’ vervolgt
hij, ‘omdat veel algoritmen zichzelf ontwikkelen. Niemand weet dan hoe ze hun keuzes maken, zelfs de programmeurs niet.’ Nijboer: ‘We zijn overigens niet tegen
algoritmen of de smart city.’ Hoogeveen is het hier mee
eens: ‘De insteek is zeker niet negatief.’ Nijboer: ‘Ik zou
het bijvoorbeeld heerlijk vinden als een algoritme een
parkeerplek voor me vindt.’ ‘Wij geloven in de slimme
stad. De slimme stad is dé manier om verstedelijking in
goede banen te leiden’, vult hij aan.

Level playing field
‘Wanneer is dit volgens jou een succes?’ vraagt Hoogeveen. Nijboer: ‘Het gaat erom dat er bewust over deze
dilemma’s wordt nagedacht. Voor mij is het dus een

14

Heerd Jan Hoogeveen is directeur van StartupUtrecht, waar hij zich inzet om met een groot aantal
partijen een start-upvriendelijk ondernemersklimaat te creëren. Tot 1 september van dit jaar
was Heerd Jan domeinmanager diensteninnovatie
bij de Economic Board Utrecht, waar hij zich onder
meer bezighield met de smart city. Daarnaast was
hij politiek actief in de gemeenteraad van Woerden,
als fractievoorzitter van D66 Woerden.
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Gemeenten kunnen hun smartcitywensen vastleggen via overeenkomsten
met bedrijven, via gemeentelijke verordeningen en via het omgevingsrecht.
De mogelijkheden op een rij.

Wat mogen gemeenten
zelf regelen (in de
Omgevingswet)?
auteur: Anita Nijboer

E

r zijn meerdere verhoudingen te onderscheiden waarbinnen regels voor de smart city kunnen worden geregeld. Te denken valt aan regels die gelden voor bedrijven onderling om te
zorgen voor een level playing field tussen bedrijven, of
regels die gesteld worden om burgers te beschermen
tegen bedrijven. Een groot deel van deze regelgeving
zal op internationaal/Europees of landelijk niveau geregeld moeten worden.
Daarnaast kunnen regels gesteld worden voor smartcitytoepassingen in de openbare ruimte of binnen een
gemeente. Voor een deel zullen ook dit regels zijn die
op Europees of landelijk niveau gesteld kunnen of
moeten worden. Echter ook voor een gemeente kan
hier een eigen taak weggelegd zijn.
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1

SLUITEN VAN
OVEREENKOMSTEN

Een gemeente kan door het sluiten van contracten met
aanbieders van gemeentelijke diensten (zoals bijvoorbeeld slimme lantaarnpalen of een slim systeem voor
de verdeling van parkeerplaatsen) afspraken maken,
bijvoorbeeld over de opslag en het gebruik van de geregistreerde data. Op dit moment is niet duidelijk wie de
eigenaar is van verzamelde data. Op grond van het Burgerlijk Wetboek kan eigendom alleen betrekking hebben
op een zaak. En volgens de wet zijn ‘zaken’ stoffelijke
objecten. Een zaak moet daarom tastbaar zijn. Juridisch
gezien is er dus op dit moment geen mogelijkheid tot
eigendom van data, omdat je data niet kunt aanraken. In
een overeenkomst met een aanbieder zou de gemeente hierover afspraken kunnen maken. Daarbij moet een
gemeente zich uiteraard wel aan de bestaande kaders
houden, zoals privacywetgeving waaruit voortvloeit dat
wanneer sprake is van persoonsgegevens de opslag en
toepassing daarvan aan regels is gebonden.
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2

GEMEENTELIJKE
VERORDENINGEN

Een gemeente mag daarnaast op grond van artikel
149 Gemeentewet regels stellen in verordeningen die
in het belang van de gemeente nodig zijn c.q. de gemeentelijke huishouding betreffen. Voorwaarde is dat
de verordeningen zich beperken tot het gemeentelijke
openbare belang en niet treden in een regeling van de
‘bijzondere belangen van ingezetenen’. Tot de gemeentelijke huishouding behoren bijvoorbeeld de bescherming van de openbare orde, het voorkomen van hinder,
de bescherming van veiligheid en/of gezondheid van
personen.
Daarnaast mag een verordening niet in strijd zijn met
hogere regelgeving of regels stellen waarover de landelijke wetgever bij uitsluiting bevoegd is. Op het gebied van privacy bestaat uitputtende Europese en landelijke wetgeving, althans is de wetgever bij uitsluiting
bevoegd, zodat wij daar op dit moment geen extra rol
voor gemeenten zien weggelegd om hierover regels te
mogen stellen in een verordening.
Maar op veel gebieden bestaat nog geen regelgeving
zodat de gemeentelijke wetgever in principe bevoegd is
om hierover regels te stellen, mits het gaat om een gemeentelijk openbaar belang. Dit zal per deelonderwerp
moeten worden afgewogen. Voor zover er nog geen
specifieke wetgeving is over een bepaald onderwerp, is
het dus wellicht mogelijk voor een gemeente om in een
verordening regels te stellen op het gebied van smartcitytoepassingen in de openbare ruimte. Bepalend is
dan uitsluitend of sprake is van een gemeentelijk algemeen belang.

Gemeentelijk belang als uitgangspunt
Voorbeelden van regels in verordeningen die toegestaan
zijn, zijn bijvoorbeeld regels voor de exploitatie van een
raamprostitutiebedrijf (ABRvS 9 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2495) ter voorkoming van onder andere uitbuiting en mensenhandel en dus ter bescherming van de
openbare orde. Verder mag bij verordening een bierfiets
worden geweerd uit het centrum van Amsterdam in het
belang van de openbare orde en veiligheid.
Een ander voorbeeld is de verordening van de gemeenteraad van Wassenaar die de bewegingsvrijheid van de
overlast gevende kater Napoleon zodanig beperkte dat
deze het erf van de woning niet af mocht komen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat de maatregel was gericht op het tegengaan
van gevaar of hinder door dieren en er in zoverre sprake
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was van een gemeentelijk belang. Daarbij maakte het
volgens de Afdeling niet uit dat de hinderlijke situaties
zich niet altijd op openbare grond voordoen.
‘Immers, er kan een zodanige uitwerking uitgaan op de
omgeving dat daardoor openbare belangen, waarbij in
dit verband in het bijzonder moet worden gedacht aan
het belang van de openbare orde en van de volksgezondheid, worden geraakt.’
Een voorbeeld van een regel in een gemeentelijke verordening die niet is toegestaan, is bijvoorbeeld een
verbod om overdag grote voertuigen te parkeren ‘… bij,
voor, naast of achter een bewoond perceel op zodanige
wijze, dat daardoor het uitzicht vanuit dat perceel voor
de bewoners op hinderlijke wijze wordt belemmerd’. De
afdeling oordeelde dat gelet op de gekozen bewoordingen dit verbod zich ook uitstrekt tot situaties die niet de
huishouding van de gemeente betreffen.
Een bekend voorbeeld waar géén sprake was van gemeentelijk belang is het ‘Wilnisser visser-arrest’.
In deze zaak ging het om een voorschrift in een APV
waarin stond dat het verboden was te vissen op zondag.
Een visser die toch op zondag had gevist (in de Wilnisser plassen) ging tegen de opgelegde boete in beroep.
De Hoge Raad oordeelde dat het verbod onverbindend
was omdat het in zulke algemene bewoordingen was
gesteld dat het verbod ook zou gelden voor het vissen in
privéwater dat niet zichtbaar is vanaf de openbare weg.
Zodoende zou het verbod ook betrekking hebben op situaties die geen gemeentelijk belang betreffen.1

KORTOM
Om te bepalen of door de gemeenteraad in een verordening regels mogen worden gesteld op het gebied
van smart city, zal per deelonderwerp moeten worden onderzocht of er bestaande wetgeving is op dit
punt en zo ja, of de gemeentelijke wetgeving hiermee
in overeenstemming is. Indien sprake is van wetgeving die exclusief is voorbehouden aan het rijk is er
geen ruimte om nadere regels te stellen.
Voor zover er geen wetgeving is, ofwel geen sprake is
van exclusiviteit en de gemeentelijke regeling niet in
strijd is met hogere regelgeving, zal per deelonderwerp beoordeeld moeten worden of de regeling een
gemeentelijk openbaar belang betreft en niet treedt
in individuele belangen van burgers.
Indien aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen in
een verordening regels worden gesteld in verband
met smart city in openbare ruimtes.

35

WETGEVING

3

VIA HET
OMGEVINGSRECHT

3A REGELS OP GROND VAN HET BESTAANDE
OMGEVINGSRECHT (WRO/WABO)
Harde regels die gelden voor derden op het gebied van
ruimtelijke ordening kunnen worden opgenomen in het
bestemmingsplan of de beheersverordening. Een bestemmingsplan of beheersverordening bepaalt – kort
gezegd – welk gebruik er mag worden gemaakt van
bepaalde gronden en welke gebouwen, bouwwerken of
werken er mogen worden gebouwd of aangelegd. Op dit
moment is er geen mogelijkheid om in het kader van de
begrenzing van de smart city nadere regels te stellen in
een bestemmingsplan.
In 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. Is het
dan wel mogelijk om in een omgevingsplan regels op
te nemen ter begrenzing van de negatieve effecten van
de smart city? Na een algemene uiteenzetting van de
Omgevingswet en van hetgeen in een omgevingsplan
kan worden geregeld, ga ik hier op in.

3B REGELS OP GROND VAN DE OMGEVINGSWET INLEIDING
De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied
van de fysieke leefomgeving in een wet. Het gaat bijvoorbeeld om de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Wet milieubeheer. Daarnaast
wordt de hoeveelheid bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) gereduceerd van 60 AMvB’s
tot slechts 4 AMvB’s, en wel de volgende:
• Het Omgevingsbesluit: dit besluit regelt welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is bij vergunningverlening en advisering.
• Het Besluit activiteiten leefomgeving: dit besluit bevat regels om het milieu, waterstaatwerken, wegen
en cultureel erfgoed te beschermen.

Burgers en bedrijven

Materiële
regels

Algemene /
procedurele
regels

Besluit
activiteiten
leefomgeving
(Bal)

Besluit
bouwwerken
leefomgeving
(Bbl)

Overheid

Besluit
kwaliteit
leefomgeving
(Bkl)

Omgevingsbesluit (Ob)

Uit: Nota van toelichting bij Besluit bouwwerken leefomgeving
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• Het Besluit kwaliteit leefomgeving: dit besluit geeft
kaders voor de overheidsorganen waarbinnen zij hun
taken en bevoegdheden kunnen en moeten uitvoeren.
• Het Besluit bouwwerken leefomgeving: dit besluit
bevat regels over de veiligheid en gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen en
gebruik van een bouwwerk. Het Besluit bouwwerken
leefomgeving is de opvolger van het Bouwbesluit en
bevat regels uit het Bouwbesluit 2012, het Besluit
Energieprestatie gebouwen, het Asbestverwijderingsbesluit en enkele regels uit het Activiteitenbesluit
milieubeheer (zoals de regels voor stookinstallaties
en energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld de
verplichting om de energiebesparende maatregelen
te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen).
De strekking van de Omgevingswet is ruim. Volgens artikel 1.2 van de Omgevingswet is de wet van toepassing
op de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen
(kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen water, bodem lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed.
Als gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden in
ieder geval aangemerkt: Gevolgen die kunnen voortvloeien uit het wijzigen van onderdelen van de fysieke
leefomgeving of het gebruik daarvan, activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt
alsmede gevolgen voor de mens, voor zover deze wordt
of kan worden beïnvloed door of via onderdelen van de
fysieke leefomgeving.
Op grond van artikel 1.3 van de Omgevingswet is het
maatschappelijk doel van de wet het met het oog op
duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land
en de bescherming en verbetering van het leefmilieu bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde
fysieke leefomgeving alsmede het doelmatig beheren,
gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving
ter vervulling van maatschappelijke behoeften.
In de memorie van toelichting van de wet worden de
doelstellingen van de wet als hiernaast omschreven.
Gelet op de ruime omschrijvingen van de fysieke leefomgeving, de gevolgen van de fysieke leefomgeving en
het doel van de wet, lijkt het beheersbaar maken van
de smart city, voor zover het gaat om effecten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, en het
aldaar tegengaan van negatieve neveneffecten, in overeenstemming te zijn met de doelstellingen van de wet.
Daarnaast volgt uit de memorie van toelichting bij de
wet dat beoogt wordt ruimte te laten voor diverse private
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DOELSTELLINGEN OMGEVINGSWET
In de memorie van toelichting van de
wet worden de doelstellingen van de
wet als volgt omschreven:
‘De voorgestelde Omgevingswet
biedt het fundament om met toekomstige maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving te
kunnen omgaan. Het wetsvoorstel
beklemtoont de samenhang in de
fysieke leefomgeving en biedt het
instrumentarium om beter in te
spelen op de dynamiek in de fysieke leefomgeving. Het wetsvoorstel
biedt ruimte voor ontwikkeling en
waarborgen voor kwaliteit.’ 2

‘Deze doelstelling is samengevat
in het motto van de Omgevingswet:
«ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit». De Omgevingswet draagt zo bij aan de versterking van de economie én aan de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving van ons land. De Omgevingswet
dient ruimte te laten voor private en
publieke initiatieven en een fysieke
leefomgeving te bewerkstelligen
die veilig, gezond en prettig is om te
leven. De Omgevingswet en de nog
op te stellen uitvoeringsregelgeving
beogen een betere balans te brengen tussen beide doelen, door enerzijds meer samenhangende afweging van belangen op gebiedsniveau
mogelijk te maken en anderzijds de
fysieke leefomgeving te verbeteren
wanneer de kwaliteit tekortschiet.
Voor een goede afweging is het nodig dat de onderscheiden belangen
in de fysieke leefomgeving zoals
infrastructuur, water, milieu, na-

tuur en cultureel erfgoed zichtbaar
blijven. Dit geldt voor water en infrastructuur in het bijzonder, omdat hier sprake is van functioneel
bestuur. De Omgevingswet moet
ook de beheerder een toereikend
instrumentarium blijven bieden. De
beweging die nu wordt gemaakt is
dat in het wettelijk stelsel niet sectorale eisen het vertrekpunt zijn,
maar initiatieven en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving zelf.
Daardoor wordt gestimuleerd dat
de onderscheiden belangen in samenhang worden beschouwd zodat
een goede kwaliteit van de fysieke
leefomgeving wordt bereikt. Daarbij wordt onderkend dat particuliere initiatieven steeds belangrijker
worden bij de ontwikkeling van de
fysieke leefomgeving. Het nieuwe
stelsel moet ertoe bijdragen dat niet
alleen bestuursorganen, maar ook
particuliere initiatiefnemers, meer
oog krijgen voor de samenhang van
de relevante onderdelen en aspecten van de fysieke leefomgeving en
de rechtstreeks daarbij betrokken
belangen. Onder de Omgevingswet
brengen de onderscheiden belangen daarom niet langer sectorale
procedures en systemen met zich
mee.’ 3
‘De kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt niet alleen bepaald
door wet- en regelgeving. De bestuurlijke cultuur, de kennis en kunde van bestuurders, ambtenaren en
initiatiefnemers zijn minstens zo belangrijk. De Omgevingswet beoogt

en publieke initiatieven. Het nieuwe stelsel moet ertoe
bijdragen dat niet alleen bestuursorganen, maar ook
particuliere initiatiefnemers, meer oog krijgen voor de
samenhang van de relevante onderdelen en aspecten
van de fysieke leefomgeving en de rechtstreeks daarbij
betrokken belangen, aldus de toelichting.
Kan de gemeenteraad deze doelstelling – het samen-
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een impuls te geven aan bestuurlijke
en ambtelijke processen en samenwerking. Concreet gaat het erom
dat bestuurders en ambtenaren de
wil hebben om de fysieke leefomgeving integraal te benaderen, dat zij
geen risicomijdend gedrag tonen,
ruimte laten voor privaat initiatief,
de participatieve aanpak toepassen
en zorgen voor voldoende kennis en
vaardigheden en een toereikende
uitvoeringsorganisatie. Als een besluit eenmaal is genomen, moeten
bestuurders ook durven doorpakken. Veel initiatieven en ontwikkelingen haken daarop in, zoals het
Programma Uitvoering met Ambitie,
het Bestuursakkoord Water32 en de
ontwikkeling van de Investeringsen innovatieagenda voor de woningen utiliteitsbouw33. Versterking van
de positie van private partijen in het
omgevingsrecht vraagt in de eerste
plaats om een verandering in bestuurlijke cultuur. Wetgeving heeft
daar maar beperkte invloed op. Parallel aan de implementatie van de
Omgevingswet zal daarom ook op
gedragsverandering worden ingezet. Naar voorbeeld van de ontwikkelingen in het sociale domein, kan
in het omgevingsrecht veel meer
worden uitgegaan van het oplossend
vermogen van private partijen. De
rol van de overheid zou dan beperkt
kunnen blijven tot het bieden van
een vangnet waar dat vermogen ontbreekt. Deze omslag in het denken
zal door middel van proefprojecten
en het tonen van goede voorbeelden
worden bevorderd.’ 4

hangend en beheersbaar maken van de smart city – in
de toekomst via het omgevingsplan realiseren en daarin
bindende regels vastleggen die gelden voor derden?

Omgevingsplan
Een van de grote wijzigingen ten opzichte van de huidige regelgeving is dat het bestemmingsplan verdwijnt. In
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plaats daarvan zal iedere gemeente één omgevingsplan
vaststellen. In dit Omgevingsplan zullen net als in een bestemmingsplan regels voor bestemmingen worden opgenomen. Deze regels mogen zeer algemeen zijn. Zo kan
de gemeente bijvoorbeeld in een omgevingsplan het gehele centrum de bestemming ‘centrumgebied’ geven en
het buitengebied de bestemming ‘Buitengebied’. Bij het
verlenen van omgevingsvergunningen kan dan uiteindelijk
verder worden gedifferentieerd. Het uit te voeren onderzoek zal in dat geval ook doorschuiven naar het moment
van vergunningverlening.
Daarnaast bevat het omgevingsplan algemene regels
die nu in gemeentelijke verordeningen zijn opgenomen
(zoals in een APV). Denk daarbij bijvoorbeeld aan regels
uit de bestaande APV en de regels voor het kappen van
bomen. Het moet gaan om regels die nu in gemeentelijke verordeningen staan die betrekking hebben op de
fysieke leefomgeving. Regels die betrekking hebben op
openbare orde horen niet thuis in het omgevingsplan.
Ook nieuw in het omgevingsplan is dat de gevolgen van
emissies van geluid, geur en trillingen door bedrijfsmatige milieubelastende activiteiten en regels over horeca-,
recreatie- en detailhandelsactiviteiten niet meer via een
Algemene Maatregel van Bestuur (nu het Activiteitenbesluit milieubeheer) worden geregeld, maar via het omgevingsplan. De gemeente heeft dus nu voor een groot deel
de bevoegdheid tot het stellen van regels over geur, geluid
en trillingen en dergelijke. Het idee daarachter is dat de gemeente op dat gebied maatwerk kan leveren passend bij
de lokale omstandigheden. Wel moet het omgevingsplan
voldoen aan nationale instructieregels (via het Besluit kwaliteit leefomgeving) en provinciale instructieregels.
In de memorie van toelichting bij de Omgevingswet
staat hierover het volgende:
‘Zoals hiervoor aangegeven wordt het omgevingsplan voor
gemeenten de gebiedsdekkende regeling waarin in ieder
geval alle regels worden gesteld die het belang van de fysieke leefomgeving als motief hebben. In het wetsvoorstel
is bepaald dat de gemeente voor de aan haar opgedragen
zorg voor de fysieke leefomgeving in ieder geval een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en de regels
die met het oog daarop nodig zijn in het omgevingsplan
opneemt (op grond van artikel 4.2, eerste lid). Voor andere onderwerpen geldt de verplichting deze op te nemen
als gemeenten er voor kiezen deze vast te stellen: - omgevingswaarden (op grond van artikel 2.11);- regels voor
activiteiten in de fysieke leefomgeving, bedoeld in artikel
4.1;- maatwerkregels, daar waar algemene rijksregels
daartoe ruimte laten (op grond van artikel 4.6); - beoordelingsregels voor de verlening van een vergunning voor
een afwijkactiviteit (op grond van artikel 5.18, eerste lid).’ 5
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SMART CITY IN HET
OMGEVINGSPLAN
Zoals hiervoor vermeld is, worden in het omgevingsplan
regels gesteld voor de fysieke leefomgeving en worden
de regels uit gemeentelijke verordeningen in het omgevingsplan geïntegreerd voor zover deze regels betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. De regels
hoeven zich niet meer te beperken tot een goede ruimtelijke ordening. Voor de vraag of regels mogen worden
gesteld in een omgevingsplan over een bepaald onderwerp is bepalend of de regels betrekking hebben op de
fysieke leefomgeving. De Omgevingswet reguleert niet de

Fysieke aspecten van de smart city
kunnen in de Omgevingswet
worden geregeld.
betrekkingen tussen mensen. Onderwerpen als veilig verkeersgedrag, voedselveiligheid, arbeidsomstandigheden,
dierenwelzijn, openbare orde en woonruimteverdeling
behoren dan ook niet tot de reikwijdte van de wet.
In de wetsgeschiedenis wordt over het verschil tussen regels die te maken hebben met de fysieke leefomgeving en
regels die hier niet mee te maken hebben maar bijvoorbeeld betrekking hebben op onderlinge relaties tussen
mensen en/of de openbare orde, het volgende gezegd:
‘Een belangrijke categorie regels binnen het omgevingsplan en de verordeningen vormen de functie- en locatiespecifieke regels, die zich rechtstreeks tot burgers en
bedrijven richten en sterk bepalend zijn voor de mogelijkheid om een locatie te ontwikkelen. Dergelijke regels
worden bij voorkeur in het omgevingsplan (…) opgenomen. Tot deze functie- en locatiespecifieke regels behoren de regels waarmee functies aan locaties worden
toegekend en de regels die met het oog op die functies
worden gesteld. Hiermee vervangt het omgevingsplan de
huidige bestemmingsplannen en beheersverordeningen
van de Wro en de erfgoed- en monumentenverordeningen. Het omgevingsplan is echter niet beperkt tot «een
goede ruimtelijke ordening», maar kan alle aspecten van
de fysieke leefomgeving omvatten.’ 6
‘Op dit moment bestaat een behoorlijk beeld over regels
die een gemeente stelt over de fysieke leefomgeving.
Vastgesteld is echter dat er, gelet op de vrijheid die gemeenten op dit punt toekomt, nooit een volledig en uit-
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puttend overzicht kan bestaan van dit soort regels. (…)
Onderwerpen die regulering van het gedrag van personen
in de openbare ruimte betreft, die een sterk persoonsgebonden (en niet-zaaksgerelateerd) karakter hebben die
mede een motief hebben de openbare orde en veiligheid
te beschermen, komen in het algemeen niet in aanmerking om in het omgevingsplan te worden gereguleerd. 7

plan regels worden gesteld op het gebied van smart
city. Het mag dus, mits de regels die gesteld worden in
een omgevingsplan op dit gebied betrekking hebben
op de fysieke leefomgeving. Een regel over het al dan
niet of onder voorwaarden mogen plaatsen van slimme
lantaarnpalen of slimme afvalcontainers in de openbare ruimte, lijkt daarom wel te mogen.

Onderwerpen die volgens de wetsgeschiedenis niet in het
Omgevingsplan thuishoren omdat deze niet zaaksgerelateerd zijn, zijn bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:
• wildplassen
• alcoholgebruik,
• stallen van fietsen8
• regulering van het toezicht op inrichtingen tot het
verschaffen van nachtverblijf
• maatregelen tegen overlast en baldadigheid
• maatregelen ter bestrijding van heling van goederen
• drugsoverlast
• bestuurlijke ophouding
• toezicht op speelgelegenheden
• bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet
• toezicht op openbare inrichtingen (…)
• regels die betrekking hebben op subsidies en leges (…)

...en niet elders geregeld

Onderwerpen die bijvoorbeeld wel in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen zijn:
• regels over de veiligheid en de de bruikbaarheid van
de weg
• de bescherming van het milieu en natuurschoon,
• de zorg voor het uiterlijk van de gemeente,
• het innemen van ligplaatsen en het havenbeheer
• regels over de locaties voor het afsteken van vuurwerk, het houden van evenementen, het houden van
markten en het innemen van standplaatsen.9

Het mag, mits fysiek...

Daarnaast geldt nog een andere grens voor opname
van regels in het omgevingsplan. Indien er specifieke
wetten zijn die bepaalde onderwerpen uitputtend regelen, mogen over dat onderwerp geen regels worden
opgenomen in het omgevingsplan, net zoals dat geldt
voor regels die mogen worden opgenomen in gemeentelijke verordeningen. Voorbeelden van wetten die bepaalde aspecten van de fysieke leefomgeving reguleren
of specifieke belangen borgen, zijn de Meststoffenwet,
de Kernenergiewet en het deel van de Wet luchtvaart
dat de geluidbelasting en de externe veiligheidsrisico’s
van het luchtverkeer reguleert. 10

KORTOM
Na invoering van de Omgevingswet kunnen daarom regels met betrekking tot smart city worden
opgenomen in het omgevingsplan, mits deze regels betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Daarnaast kunnen regels met betrekking tot
smart city worden opgenomen in gemeentelijke
verordeningen, mits deze regels betrekking hebben op een gemeentelijk belang. Daarnaast geldt
als voorwaarde voor opname in een verordening
of in het omgevingsplan dat geen andere wet het
betreffende onderwerp uitputtend regelt.

Hoewel de wetsgeschiedenis bij de Omgevingswet niet
ingaat op de smart city en eventuele neveneffecten ten
gevolge van smartcitytoepassingen, lijkt de Omgevingswet ook niet in de weg te staan dat in een omgevings-

01 | Hoge Raad 14 februari 1922, NI 1922
02 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 962, nr. 3 p. 6
03 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 962, nr. 3 p. 20
04 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 962, nr. 3 p. 24-25
05 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 962, nr. 3 p. 90
06 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 962, nr. 3, p. 52
07 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 962, nr. 23 p. 54
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08 | Op dit moment staan hier wel regels over in de bouwverordening en in het bestemmingsplan zodat dit voorbeeld volgens
mij hier niet op de juiste plek staat, tenzij wordt bedoeld het
oneigenlijk plaatsen van fietsen op de openbare weg
09 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 962, nr. 23 54
10 | Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 962, nr. 23 64
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De vraag of ‘het goed
gaat’ kent meer dan
één antwoord
auteur: Willemien Vreugdenhil
wethouder in Ede en voorzitter van de pijler Economie & Werk van het G40 Stedennetwerk

I

n het rapport ‘Kwaliteit en toekomst’ wordt mooi beschreven hoe politiek werkt. Het RIVM-onderzoek gaat over

de vraag hoe wereldbeelden van burgers hun kijk op duurzaamheid beïnvloeden. En welke indicatoren daarbij van
belang zijn. Dat is vervolgens objectief en meetbaar gemaakt. Dan blijkt dat door de ogen van de ene groep burgers
meer is bereikt dan volgens de andere groep. En zo komt het RIVM tot de mooie zin: ‘De vraag of “het goed gaat”
kent meer dan één antwoord.’ Nog mooier wordt het als die uitkomsten worden gekoppeld aan partijpolitieke voorkeuren. Er is, zo blijkt, niet één harde definitie van succes op het gebied op duurzaamheid. Het is juist zo dat mijn partij,
het CDA, dat anders beoordeelt dan bijvoorbeeld GroenLinks. Dat is geen kwestie van goed of fout, maar van politieke
identiteit.
Het rapport uit 2004 heeft mij geleerd hoe belangrijk de politiek is en hoe belangrijk het is om als partij je politieke
identiteit door te vertalen naar hetgeen je doet. Er wordt vaak meewarig gezegd dat het niet uitmaakt welke partij je
kiest. Dit rapport bewijst het tegendeel, het maakt wel degelijk uit. Of het nou gaat om lokale politiek of beslissingen
op Europees niveau, als CDA-politicus kijk ik anders naar de wereld dan mijn collega’s van andere partijen.
Dat geldt dus ook voor de onderwerpen die in dit boek worden beschreven. Er bestaat wel degelijk een christendemocratische visie op privacy of controle over technologie. Net zoals er een liberale of sociaaldemocratische visie op zal
bestaan. Die visie komt uit wat Bas de Gaay Fortman zo mooi ons moreel erfgoed noemt. In het gelijknamige boek uit
2016 doelt hij daarmee op die onderdelen van onze publieke moraal die net zo Nederlands zijn als de molens bij Kinderdijk of de Hoge Veluwe. Moreel erfgoed gaat over de kern van ons waardenstelsel. Maar we moeten als partijen wel
uitschrijven wat dat betekent voor de vragen die in dit boek worden opgeroepen. Nieuwe ethische vragen, vragen om
nieuwe antwoorden. Daar moeten met elkaar over in gesprek. Het heeft debat nodig om te groeien.
Ik maak me wel eens zorgen als ik merk dat door de waan van de dag dit soort gesprekken
en debatten niet worden gevoerd. Ik kan het me natuurlijk heel goed voorstellen, ook ik
word als wethouder soms geleefd, maar het zorgt voor politieke houtrot in het huis
van Thorbecke. Het is onze taak, als politici, om een mening te hebben over de
manier waarop technologisering en digitalisering het leven van de Nederlanders
beïnvloedt. Die mening moeten we omzetten in beleid. En dat moet nu. Ik ben
dan ook blij met dit boek, omdat het helpt dat debat vorm te geven.
Daarom roep ik mijn collega’s op dat debat te voeren. Binnen partijen, maar
ook binnen raad en college. En wat mij betreft ook daarbuiten. Ik hou me van
harte aanbevolen.
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PRI·VA·CY (DE; V(M))

AU·TO·NO·MIE (DE; V)

De mogelijkheid om in eigen omgeving
helemaal zichzelf te zijn: iemands
privacy schenden zich ongevraagd met
zijn privéleven bemoeien (Van Dale)

PAG.

1 zelfbestuur
2 zelfstandigheid

Het veilig-zijn: iets in veiligheid
brengen (Van Dale)

48

PAG.

In 2016 telden de Nederlandse politiedatabank nog maar 100.000 camera’s,
in 2017 waren dit er al 160.000 meldde dagblad Trouw. Particulieren en
bedrijven zijn steeds meer bereid hun camera bij de politie te registreren.
Per dag komen er 180 aanmeldingen bij. Het Kadaster is de opties aan het
verkennen om een sensorregister bij te houden.
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OVER TECHNOLOGIE

toezicht: onder controle hebben
in bedwang hebben, beheersen;
onder controle staan gecontroleerd worden (Van Dale)

59

Door een grote cyberaanval op het Deense transport- en energiebedrijf Maersk in de zomer van 2017 moest ook de Rotterdamse haven twee van haar
containerterminals een paar dagen sluiten. De kosten van deze cyberaanval
waren enorm: Maersk leidde 170 tot 255 miljoen euro schade. Cyberaanvallen staan in de top 3 van bedrijfsrisico’s. De Rotterdamse haven heeft nu een
Cybermeldpunt waar bedrijven een cyberaanval kunnen melden.
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Bij ethische dilemma’s
over technologisering
Wat zijn de juridische kaders?
En welke afweging moet u maken?
Auteurs: Joline Rodermans, Anita Nijboer, Jan-Willem Wesselink
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Hoeveel banen er precies op de
tocht komen te staan is nog niet
duidelijk. Volgens de Telegraaf zijn
dit er ruim 1 miljoen en Deloitte
noemde in 2014 dat dit er mogelijk
2 tot 3 miljoen zijn. Wat onderzoekers wel weten is dat er 60% van
de banen mogelijk te vervangen is
door robotisering. Vraag is: willen
we dit?
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MACHTS·EVEN·WICHT (HET; O)
Toestand van even grote macht
bij twee vijandige partijen (Van Dale)

RECHT·VAAR·DIG·HEID
(DE; V)

MEN·SE·LIJKE
WAAR·DIG·HEID (DE; V)

1 in overeenstemming met het recht
2 wat billijk, eerlijk is (Van Dale)

1 edelheid, grootheid
2(meervoud: waardigheden)
aanzienlijke betrekking
3(meervoud: waardigheden)
(chemie) valentie
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(Van Dale)
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EERSTE HULP

Via allerlei apps is het mogelijk om het gedrag van kinderen op
een tablet te monitoren en zo controle te hebben over hun gedrag. Tegelijkertijd zijn er ook nog steeds kinderapps die het niet
zo nauw nemen met de privacy van de gebruikers. Controle over
de verworven data is daarbij lastig.
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CON·TRO·LE (DE; V(M))
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In 1948 en 1949 was Flughafen Tempelhof van levensbelang voor de West-Berlijners als einde was van de beroemde
luchtbrug. In 2014 stond het op een andere manier symbool voor de autonomie van de stad. Toen stemden de Berlijners
tegen het bebouwen van delen van wat ondertussen het Tempelhofer Feld heette.
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VEI·LIG·HEID (DE; V)

(Van Dale)

63

68

Nederland was het eerste land waar in 2017 predictive policing nationaal werd uitgerold; het Criminaliteits
Anticipatie Systeem (CAS). Dit systeem voorspeld op basis van big data de kans op waar misdrijven gaan
plaatsvinden. Maar ook een algoritme is geen ‘onbevooroordeelde bevooroordeelde beoordelaar’, daarom is
transparantie in hoe algoritmische beslissingen tot stand komen noodzakelijk.
FUTURE CITY
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In 2013 werd het uitgaansgebied van het Eindhovense Stratumseind omgezet in een proeflab , waarbij de nieuwste
technologie ervoor zorgt dat de straat veiliger wordt. Het leidt echter ook tot discussie over de rol van de gemeente.
FUTURE CITY
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Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan deze eerste versie van dit boek. Hiermee is een
basis gelegd waar in de praktijk ervaring mee kan worden opgedaan. We zijn daarom op zoek naar
gemeenten die met ons willen beginnen.

DIGITALISERENDE GEMEENTE
GEZOCHT DIE BELANGEN WIL
BORGEN (en leefkwaliteit behouden).....
ZO KUNNEN WE (MET U) AAN DE SLAG

1

VERKENNEN

Wilt u leren hoe groot de afwegingsruimte in uw gemeente is? Dan is dit een goed
begin. We zetten daarbij de volgende stappen:
1. Tijdens een verkennend gesprek bepalen we hoe ver uw gemeente al is. Ook brengen we in kaart
hoe de gemeente is georganiseerd (ambtelijk en politiek) en hoe zich dat kan verhouden tot dilemma’s uit dit boek.
2. Op basis daarvan organiseren we twee debatten. Eén voor de politiek (raad en/of college) en één
voor de ambtelijke organisatie. Tijdens zo’n debatronde presenteren we het Bouwbesluit en gaan
we aan het werk met de zeven publieke waarden. Wat betekenen deze voor de gemeente?
3. Daarvan maken we een kort verslag met aanbevelingen voor de gemeente. Hierin schetsen we de
kaders voor de betreffende gemeente. Er staat in hoe de betreffende gemeente nadenkt over de
smart city.

2

TOEPASSEN

Wilt u de inzichten uit dit actief toepassen? Begin dan samen met ons. We kunnen
daarbij de volgende stappen zetten.
1. We verkennen hoe groot de afwegingsruimte is. Dat doen we op dezelfde manier als hierboven
beschreven bij ‘Verkennen’. Kortom, we voeren een verkennend gesprek, we organiseren twee
debatten en we maken daarvan een verslag.
2. Aan de hand van die aanbevelingen bepaalt u op welk(e) terrein(en) en project(en) u aan de slag wilt.
3. We begeleiden u bij het toepassen van de afwegingsruimte op de gekozen terreinen en projecten.
4. Hiervan maken we een verslag met aanbevelingen hoe u dit kunt doorvertalen in uw beleid. En we
trekken lessen uit dit project voor andere projecten en andere gemeenten. Die lessen verzamelen
en verspreiden we onder andere via de website van Future City.

3

TOETSEN

Wilt u weten in hoeverre uw beleid voldoet aan de voorwaarden uit dit boek?
Laat het dan toetsen door onze specialisten.
1. Tijdens een verkennend gesprek bespreken we waar en hoe u al beleid voert. We bepalen samen
welke stukken getoetst kunnen worden.
2. Onze specialisten checken de stukken. We kijken of en hoe de thema’s zijn behandeld. Of er beleid
achter zit en hoe het is doorvertaald in de stukken.
3. We vatten onze conclusies samen in een kort verslag en doen waar nodig aanbevelingen.

INTERESSE?

Neem contact op met Jan-Willem Wesselink
jan-willem@future-city.nl • 033 8700 100 • www.future-city.nl\smartenleefbaar

Bij het schrijven van dit doek zijn we als volgt te werk gegaan:
• We zijn verder gegaan met het denkraam dat is opgesteld in het rapport Opwaarderen – Borgen
van publieke waarden in de digitale samenleving (2017), opgesteld door het Rathenau Instituut.
• Per publieke waarde hebben we onderzocht welke wet- en regelgeving er bestaat.
• Ten slotte hebben we geïnventariseerd welke bestuurlijke afwegingsruimte een gemeente heeft
en hoe die eruit zou kunnen zien.

Zeven waarden onder druk
Zo komt u tot een goede
afweging
Zeven waarden
onder druk
Digitalisering en technologisering
van de samenleving roepen nieuwe ethische en maatschappelijke discussies op. De afgelopen
jaren zijn veel publicaties verschenen over de slimme stad.
Daarvan vindt u elders in dit
boek een overzicht. In dit boek
gebruiken we het framework afkomstig uit het rapport Opwaarderen – Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving (2017),
opgesteld door het Rathenau Instituut, om te laten
zien welke publieke waarden er in de slimme stad onder druk komen te staan en wat je daaraan kunt doen.
Het Rathenau Instituut identificeert er zeven: privacy,
veiligheid, rechtvaardigheid, autonomie, controle over
technologie, menselijke waardigheid en machtsevenwicht.
Uit het rapport, dat is geschreven op verzoek van het Miniserie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
(BZK) en de Eerste Kamer in 2017, blijkt dat technologiegebieden als zoals big data en algoritmen, robotica,
kunstmatige intelligentie, internet of things, biometrie,
persuasive technologie en digitale platformen de komende jaren zullen zorgen voor een nieuwe golf van
digitalisering. Er ontstaat steeds meer een wisselwer-
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king tussen de fysieke en de digitale wereld, waardoor
producten of diensten kunnen worden afgestemd door
analyse van data. Zo ontstaat er een nieuwe fase van
de digitale samenleving, die zich kenmerkt door meten
(data verzamelen), profileren (data analyseren) en interveniëren (toepassen van data).

Ongewenste neveneffecten digitalisering
Naast alle voordelen, kunnen deze nieuwe technologieën
ongewenste neveneffecten opleveren en kunnen fundamentele (grond)rechten in het gedrang komen. Volgens
het Rathenau Instituut speelt software een steeds grotere rol in het nemen van beslissingen over mensen,
waardoor het proces van data-analyse bijvoorbeeld kan
leiden tot het aantasten van het recht op gelijke behandeling. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld helpen softwareprogramma’s rechters bij de kansberekening of
een verdachte opnieuw een misdrijf zal plegen. Dit kan
discriminatie tot gevolg hebben. Ook kan worden afgevraagd of het wenselijk is dat een computer (morele)
beslissingen neemt zonder menselijke tussenkomst.
Denk bijvoorbeeld aan een zelfrijdende auto die bij een
bijna aanrijding in een split second kan berekenen welke
schade het meest ‘acceptabel’ is. Daarnaast kan het verzamelen van data de privacy aantasten, ligt het gevaar op
de loer dat verzamelde data voor andere doelen worden
gebruikt dan oorspronkelijk de bedoeling was en kunnen
gegevens worden gebruikt om mensen onbewust te beinvloeden. Denk bijvoorbeeld aan een routeplanner die
je zonder dat je het weet niet via de snelste route laat
rijden, maar via een route met bepaalde reclame. Verzamelde data zijn verder te hacken en te gebruiken voor
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OPZET

Wat bedoelen we met ‘smart’?
Met de term ‘smart’ duiden
we op de technologisering en
digitalisering die het gevolg
zijn van de uitvinding en uitrol
van internet. Door internet zijn
we altijd met iedereen en alles
verbonden. Daardoor worden
we heel flexibel en maakt het
technisch gezien niet uit waar
we zijn. En dat geeft ons de
ruimte om te kiezen waar we
wel zijn. Internet maakt ons
tot een netwerksamenleving.
Internet heeft tal van industrieen veranderd, zoals de media en
de muziekindustrie en verandert
nu de manier waarop de stad
functioneert.
identiteitsfraude. Deze neveneffecten spelen in privaatrechtelijke verhoudingen tussen bedrijven en burgers,
en tussen bedrijven onderling maar ook in het publieke
domein in het kader van de smart city.
In het rapport van Rathenau worden er diverse technologieën geïnventariseerd: big data en algoritmen, robotica, kunstmatige intelligentie, internet of things, biometrie, persuasive technologie en digitale platformen.
Deze technologieën kunnen uiteenlopende ongewenste
neveneffecten hebben, die op zeven verschillende aandachtsgebieden invloed kunnen hebben. Deze aandachtsgebieden zijn: privacy, veiligheid, rechtvaardigheid, autonomie, controle over technologie, menselijke
waardigheid en machtsevenwicht.

Slimme steden
Naast het algemene onderzoek Opwaarderen – Borgen
van publieke waarden in de digitale samenleving zochten de Rathenau-onderzoekers ook uit hoe deze waarden onder druk komen te staan op een kleiner schaalniveau, namelijk dat van de stad. In 2017 publiceerde
het onderzoeksinstituut een digitale reeks van drie artikelen onder de noemer ‘Zetten slimme steden publieke
belangen onder druk?’ In de G5 (Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam, Utrecht en Eindhoven) interviewden zij zogenoemde ‘slimmestadprofessionals’: projectleiders,
kwartiermakers en strategisch adviseurs op het gebied
van de smart city. Ze interviewden in deze vijf steden
ook maatschappelijke organisaties. In de tabel op pagina 45 is dit samengevat.
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Welke wetgeving is er
voor de smart city?
Aan de hand van het rapport van
Rathenau Instituut zijn wij nagegaan welke wetgeving er
op deze aandachtsgebieden
bestaat om ongewenste neveneffecten tegen te gaan.
Zo zijn er in de eerste plaats
mensenrechten in nationale
en internationale regelgeving,
bijvoorbeeld in de Grondwet en het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
Hierin zijn fundamentele grondrechten als recht op privacy, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering
en godsdienst en het verbod op discriminatie vastgelegd.
Het recht op privacy is heel specifiek uitgewerkt in de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die
op 25 mei 2018 in werking is getreden. Daarmee is bijvoorbeeld het recht op menselijke tussenkomst bij besluiten vastgelegd en het feit dat gegevens niet voor een
ander doel gebruikt mogen worden dan waarvoor ze bedoeld zijn. Ook zijn er veel regels op het gebied van datasecurity, het tegengaan van hacken en identiteitsfraude.
Voor zover er op bepaalde gebieden nog geen wetgeving bestaat, hebben wij per aandachtsgebied geïnventariseerd op welke wijze negatieve effecten tegengegaan
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ZETTEN SLIMME STEDEN PUBLIEKE BELANGEN ONDER DRUK?
Publieke
waarde onder
druk

Sociale en ethische
kwestie in verband
met digitalisering

Privacy

Informatie privacy,
mentale privacy, ruimtelijke privacy, surveillance,
function creep

Bescherming persoonsgegevens

Keuzevrijheid, vrijheid van
meningsuiting, manipulatie, paternalisme

Manipuleren van menselijk gedrag (recht op imperfectie), risico op zelfcensuur/-onderdrukking, gebrek aan
keuzevrijheid

Informatiebeveiliging,
identiteitsfraude, fysieke
veiligheid

Zorgen over cybersecurity van digitale en cyberfysieke
systemen, datalekken

Discriminatie, uitsluiting,
gelijke behandeling, vooroordelen, stigmatisering

Discriminatie via profilering (privacy op groepsniveau),
risico’s op valse positieven en negatieven, opbrengsten
rechtvaardigen middelen onvoldoende

Autonomie

Veiligheid

Rechtvaardigheid

Kwesties geïdentificeerd
door slimme stadsprofessionals

Bredere opvatting van privacy: op groepsniveau, recht
op (anonieme) imperfectie, risico op zelfcensuur/
-onderdrukking

Lees de
uitwerking op
pagina
PAG.
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OPZET

Wat bedoelen we met ‘city’?
Met ‘city’ bedoelen we het
stedelijk leven in de brede
zin. City slaat dus ook op
dorpen en gemeenschappen. Daarom gebruiken
we ook graag het iets
uitgebreidere Smart City
& Community. De essentie
van de stad is voor ons de
verzameling mensen die op
een bepaalde plek bij elkaar
woont, werkt, leeft. Die
groep mensen heeft allerlei
fysieke oplossingen bedacht
om dat leven aangenaam te
maken, maar daar gaat het
niet om. Het gaat om de
groep mensen.
Lees verder hiernaast >>
kunnen worden. Welke regels zouden er gesteld kunnen
worden en binnen welke bandbreedte zou je op dit vlak
regels kunnen en misschien ook moeten stellen? Hoe zit
het bijvoorbeeld met regels die de menselijke autonomie beschermen en bijvoorbeeld bepaalde vormen van
manipulatie tegengaan? Is er wetgeving die regelt dat
we voldoende controle hebben over technologie en de
transparantie van algoritmen? Of wetgeving die regelt in
hoeverre we recht hebben op menselijk contact? Willen
we op dit vlak regelgeving die ons beschermt of vinden
we het onnodig? En als we regelgeving zouden willen
hebben, hoe ver zou deze dan kunnen of moeten gaan?

worden vastgelegd. Is dit op internationaal/Europees
niveau, landelijk niveau of kan dit ook op gemeentelijk
niveau? Een gemeente kan voor zover het gaat om het
sluiten van contracten met leveranciers invloed uitoefenen, maar is het straks voor een gemeente ook mogelijk om via de Omgevingswet regels te stellen aan het
toepassen van technologieën in de gemeente?

Hierna hebben wij beoordeeld op welk niveau regels om
de smart city te beheersen zouden kunnen of moeten

Ten slotte hebben we geïnventariseerd wat de bestuurlijke
afwegingsruimte is die gemeenten zelf hebben. In het
artikel op pagina 34 gaan
we daar dieper op in. De belangrijkste conclusie uit dat
artikel is dat om te bepalen of
door de gemeenteraad in een
verordening regels mogen worden
gesteld op het gebied van smart city, per deelonderwerp
moet worden onderzocht of er bestaande wetgeving is op
dit punt en zo ja, of sprake is van wetgeving die exclusief
is voorbehouden aan het Rijk. In dat geval is er voor de
gemeente geen ruimte om nadere regels te stellen.
Als er geen wetgeving is, of wetgeving waar geen sprake is van exclusiviteit en de gemeentelijke regeling niet

Verantwoording
opgenomen wetgeving
De in dit boek opgenomen opsommingen van weten regelgeving is met veel zorgvuldigheid samengesteld. We staan open voor op- en aanmerkingen en
aanvullingen. Die kunt u aan ons melden via www.future-city.nl/smartenleefbaar. In de digitale versie (te
downloaden via www.future-city.nl/smartenleefbaar)
is waar mogelijk achter genoemde artikelen een link
naar het betreffende wetsartikel te vinden.
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Wat is de bestuurlijke
afwegingsruimte?

FUTURE CITY

in strijd is met hogere regelgeving, dan zal per deelonderwerp beoordeeld moeten worden of de regeling een
gemeentelijk openbaar belang betreft en niet treedt in individuele belangen van burgers. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen in een verordening regels worden
gesteld in verband met smart city in openbare ruimtes.
Daarnaast hebben we onderzocht in hoeverre de Omgevingswet ruimte biedt om nadere regels te stellen in een
Omgevingsplan, wanneer deze wet van kracht wordt (in
2021). De uitkomst is dat na invoering van de Omgevingswet regels met betrekking tot smart city kunnen worden
opgenomen in een Omgevingsplan, mits deze regels betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Daarnaast
geldt als voorwaarde voor opname in het Omgevingsplan
dat geen andere wet het betreffende onderwerp exclusief regelt. Na invoering van de Omgevingswet kunnen
ook nog steeds regels met betrekking tot de smart city
worden opgenomen in een verordening, voor zover het

>> De steden zoals die we nu kennen zijn een resultante van het verleden. Veel gebouwen, stratenplannen,
enzovoort zijn daarmee suboptimaal voor het heden
en de toekomst. Technologisering en digitalisering
zal steden en dorpen veranderen, zoals elektriciteit de
steden ook heeft veranderd. Door elektriciteit konden
we grotere steden bouwen (hoger en breder) omdat
we ons er gemakkelijker in konden verplaatsen. Ook
konden we ’s nachts werken. Technologisering en
digitalisering brengt eenzelfde soort verandering met
zich mee, omdat we altijd verbonden zijn en de stad
veel flexibeler en betekenisvoller gaan benutten. Net
als bij de invoering van elektriciteit gebeurt dat in de
bestaande, suboptimale, context.

FUTURE CITY

geen betrekking heeft op de fysieke leefomgeving maar
wel een gemeentelijk belang dient. Er moet dan worden
voldaan aan de hiervoor onder het kopje ‘verordening’
beschreven uitgangspunten.
De vraag is vervolgens hoe je als gemeenteraad keuzes kan maken binnen de bestuurlijke afwegingsruimte. Kun je je eigen ethische en politieke afweging
maken op het gebied van bijvoorbeeld controle over
technologie of autonomie? Het antwoord is ‘ja’. Het is
ingewikkeld, maar het kan. Net zoals veel andere politieke en ethische keuzes ingewikkeld zijn. Vergelijk de
keuze bijvoorbeeld met omgevingsveiligheid. Ook daar
moet de gemeenteraad binnen de Omgevingswet bepalen hoe veilig hij wil dat zijn burgers zijn. De Omgevingswet biedt immers de ruimte om daar lokale keuzes in te
maken. Maar meer veiligheid betekent soms ook een
minder aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.
Een andere ethische keuze gaat over openbaar groen.
Dat heeft vanzelfsprekend allerlei praktische voordelen
– bijvoorbeeld het tegengaan van hittestress – maar het
is ook een ethische en politieke keuze hoe groen een
stad is. Het gaat over leefkwaliteit.
Door middel van gesprekken met deskundigen, workshops en via een internetconsultatie hebben wij de bestuurlijke afwegingsruimte in kaart gebracht.
We hebben een aanzet gedaan om de zeven publieke
waarden van het Rathenau Instituut objectief te maken
en daarmee schaalbaar. Zodat bestuurders weten waar
het over gaat als we het hebben over die waarden. We
geven de bandbreedtes aan waarbinnen de keuze gemaakt kan worden. We geven niet aan welke keuzes
gemaakt moeten worden, maar binnen welke kaders.
De plaats van het schuifje in de afbeelding is dan ook
geheel willekeurig gekozen. Het is aan de gemeente om
daar de positie van te bepalen.

De afweging
WEINIG

VEEL

1 | Kool, L., J. Timmer, L. Royakkers en R. van Est, Opwaarderen
- Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving. Den
Haag, Rathenau Instituut 2017.
2 | www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/zetten-slimmesteden-publieke-belangen-onder-druk
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RUBRIEK

PRI·VA·CY (DE; V(M))
De mogelijkheid om in eigen omgeving
helemaal zichzelf te zijn: iemands
privacy schenden zich ongevraagd met
zijn privéleven bemoeien (Van Dale)
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In 2016 telden de Nederlandse politiedatabank nog maar 100.000 camera’s,
in 2017 waren dit er al 160.000 meldde dagblad Trouw. Particulieren en
bedrijven zijn steeds meer bereid hun camera bij de politie te registreren.
Per dag komen er 180 aanmeldingen bij. Het Kadaster is de opties aan het
verkennen om een sensorregister bij te houden.
FUTURE CITY

Wat is privacy?
De opkomst van het gebruik van camera’s
en andere sensoren in de openbare
ruimte, het gebruik van slimme apparaten, nieuwe identificatie- en
profileringstechnieken roepen
nieuwe vraagstukken op rondom privacy. Bovendien wordt
het als individu steeds lastiger
om controle te houden over je
datastromen. Door digitalisering
is dataverzameling opeens mogelijk op plekken waar dat vroeger niet
zo gemakkelijk mogelijk was. Denk aan de veiligheid
op straat, de expressies van de voorbijganger die een
reclamebord met sensor bekijkt en het traceren van je
smartphone. In het Rathenau-rapport Opwaarderen –
Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving identificeren de onderzoekers de volgende ethische
kwesties die onder druk kunnen komen te staan door
digitalisering: gegevensbescherming, digitaal huisrecht
(processen in de woningen kunnen worden getraceerd
door slimme koelkasten, tv’s, knuffels enzovoorts), mentale privacy (vermogen om gedachten en gevoelens privé
te houden), ruimtelijke privacy, surveillance en functional creep (het gebruiken van data of technologie voor
een ander doel dan oorspronkelijk bedoeld).

Niet alleen op groepsniveau
In de driedelige online publicatie Zetten slimme steden publieke belangen onder druk? van het Rathenau
Instituut (2017) komt privacy in elk interview met slimmestadprofessionals naar voren, maar stellen de onderzoekers dat privacy niet het belangrijkste issue zou moeten zijn als het over de smart city gaat. Waarom niet?
‘De projecten voeren namelijk analyses uit op groeps- en
gebiedsniveau. Ze gebruiken zelden persoonsgegevens’,
schrijven de Rathenau-onderzoekers. Toch betekent dit
niet dat we het niet over privacy moeten hebben. Hoewel het vaak om groepsprofilering gaat, zijn individuele
stadsbewoners hier soms toch uit af te leiden. Daarnaast
is het moeilijk om als individu, als bewoner, te traceren
en te controleren waar jouw data allemaal zijn en wat
ermee gebeurt. In hoeverre worden data hergebruikt of
gecombineerd vanuit verschillende gegevensbronnen?
Bovendien beschrijven de Rathenau-onderzoekers die
verantwoordelijk zijn voor het rapport Opwaarderen –
Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving,
dat biometrische technologie ervoor zorgt dat informatie
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van het gezicht en lichaam afgelezen kan worden, zoals
in sommige reclameborden gebeurt. Dit kan een bedreiging vormen voor mentale privacy.

Wet- en regelgeving op het
gebied van privacy
In artikel 12 van de Universele
verklaring voor de rechten
van de mens, artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel
10 van de Grondwet is het
recht op eerbiediging van
het privéleven vastgelegd.
Vastgelegd is dat eenieder
recht heeft op respect voor zijn
privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en correspondentie en dat slechts
onder bepaalde voorwaarden inmenging mag plaatsvinden door de overheid.
In de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is en de privacyrichtlijn uit 1995 vervangt, is dit recht nader uitgewerkt met specifieke bepalingen die beogen de privacy
te beschermen wanneer het gaat om de verwerking van
persoonsgegevens. De AGV is van toepassing indien
sprake is van persoonsgegevens die worden verwerkt
(hieronder valt ook het in het bezit hebben van persoonsgegevens) door bedrijven en overheden. Als uitvloeisel van de AGV is in Nederland de Uitvoeringswet
AVG vastgesteld en in werking getreden.
Onder persoonsgegevens wordt verstaan ieder gegeven dat tot een persoon herleidbaar is, zoals een naam,
adres, e-mailadres, telefoonnummer, kenteken, foto,
camerabeeld et cetera.

DE MEEST RELEVANTE WETGEVING
OP EEN RIJ
• Artikel 18 Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens
• Artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens
• Artikel 10 Grondwet
• Uitvoeringswet AVG
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Relevante bepalingen
De meest van belang zijnde bepalingen ter bescherming
van de betrokkene/degene van wie persoonsgegevens
worden verwerkt zijn de volgende:
• De persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter
zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor
de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (‘minimale gegevensverwerking’).
• De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig
worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen
moeten worden genomen om de persoonsgegevens
die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren (‘juistheid’).
• Verwerking van bijzondere persoonsgegevens waaruit
ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het
lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking
van genetische gegevens, biometrische gegevens met
het oog op de unieke identificatie van een persoon,
of gegevens over gezondheid, of gegevens met
betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden, tenzij aan een van de
voorwaarden uit de AVG wordt voldaan.
• Betrokkene heeft het recht tegen de verwerking
bezwaar te maken.
• Recht op menselijke tussenkomst (bij profilering).
• Passende beveiliging tegen onrechtmatige verwerking
of onopzettelijk verlies/vernietiging/beschadiging en
het melden van een datalek.
Zodra sprake is van het verwerken van persoonsgegevens,
dus bijvoorbeeld een camera die kentekens registreert of
een camera die gericht is op de openbare weg en voorbijgangers registreert, is de AVG en de Uitvoeringswet AVG van
toepassing. Dit betekent dat een gemeente bij het gebruik
van dergelijke smartcitytoepassingen erop moet letten dat
aan deze regelgeving wordt voldaan. Zo moet sprake zijn
van een gerechtvaardigd doel om de beelden te mogen gebruiken, moet worden uitgesloten dat bijzondere persoonsgegevens worden verzameld (tenzij dit voldoet aan een doel
zoals genoemd in de AVG) mogen de gegevens niet zomaar
voor een ander doel worden gebruikt, moet ervoor worden
gezorgd dat ook derden die de gegevens in bezit hebben
of gebruiken zich volledig aan de AVG houden, dient een
passende beveiliging plaats te vinden et cetera. Indien een
gemeente een overeenkomst zou sluiten met een dienstverlener die dergelijke toepassingen aanbiedt aan een
gemeente, zal de betreffende gemeente derhalve in de te
sluiten overeenkomst minimaal ervoor moeten zorgen dat
aan de privacyregelgeving wordt voldaan.
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Bestuurlijke afwegingsruimte op het gebied van
privacy
Er is op het gebied van privacy
voor gemeenten weinig bestuurlijke afwegingsruimte.
De wet schrijft immers heel
precies waarvoor en hoe
persoonsgegevens vergaard
mogen worden. Zoals onder
meer blijkt uit de memorie van
toelichting bij de Uitvoeringswet
AVG laat de verordening op een aantal plaatsen ruimte aan de nationale wetgever om keuzes te maken. Het lijkt er dan ook sterk op dat de privacyregelgeving een onderwerp is waarover de landelijke
wetgever bij uitstek bevoegd is regels te stellen. Dit betekent dat een gemeente niet in een verordening of later in
een Omgevingsplan zelf regels kan stellen in aanvulling
op de privacyregels in de openbare ruimte, ook niet indien dit strengere regels zijn. Wel is wellicht een regeling
in een verordening, of later in een omgevingsplan, voorstelbaar waarin bijvoorbeeld staat dat camera’s uitsluitend mogen worden geplaatst in de openbare ruimte in
overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.
De enige ruimte die overblijft voor gemeenten is de vraag
óf een gemeente zelf camera’s wil ophangen (los van
het doel). De vraag is dus niet óf het mag, maar of de
gemeente het wíl. Als de camera’s eenmaal hangen, of
mogen worden opgehangen, dan geldt de AVG en heeft
de gemeente geen ruimte om af te wijken van die wet.

De afweging
AANTAL CAMERA’S DAT GEMEENTE ZELF OPHANGT
WEINIG

VEEL
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AU·TO·NO·MIE (DE; V)
1 zelfbestuur
2 zelfstandigheid
(Van Dale)

In 1948 en 1949 was Flughafen Tempelhof van levensbelang voor de West-Berlijners als einde was van de beroemde
luchtbrug. In 2014 stond het op een andere manier symbool voor de autonomie van de stad. Toen stemden de Berlijners
FUTURE CITY
tegen het bebouwen van delen van wat ondertussen het Tempelhofer Feld heette.
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AUTONOMIE

Wat is autonomie?
Autonomie en privacy zijn sterk met
elkaar verbonden. Autonomie gaat
over keuzevrijheid en beslissingsruimte. Deze waarden kunnen in
de slimme stad onder druk komen te staan. Hoe meer beslissingen genomen zullen worden
op basis van algoritmen en data,
hoe meer onze autonomie in het
gedrang kan komen. Denk aan online
platformen die informatie voorsorteren,
slimme omgevingen die op gedrag inspelen, persuasive
technology (technologie die ons denken onbewust beinvloedt), robots die onze taken overnemen en steeds
meer apparaten die met elkaar communiceren middels
het internet of things. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het
Chinese Social Credit System dat de Chinese overheid
vanaf 2020 in wil voeren. Burgers kunnen elkaar met
een puntensysteem beoordelen, maar ook als je een
keer door rood loopt, wordt dat geregistreerd. Scoor je
slecht? Dan kan het zomaar zo zijn dat je geen recht
meer hebt op een sociale huurwoning of die ene baan
niet kan krijgen. Hoewel Nederland geen China is, zien
we ook hier dat bijvoorbeeld op Stratumseind in Eindhoven technologie wordt gebruikt om gedrag te sturen.
Dit is uiteraard een stuk minder vergaand dan het Chinese systeem, maar bestuurders moeten zich hier wel
bewust van zijn. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je niet
mee wilt of kunt doen?

Wet- en regelgeving op het
gebied van autonomie
Het recht op privacy is een van de voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van autonomie. De betreffende
wetgeving is hiervoor in het hoofdstuk over privacy beschreven.
Daarnaast is in artikel 19 van het
Internationale verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens, artikel 10 van het EVRM en artikel 7 van de
Grondwet de vrijheid van meningsuiting vastgelegd.
Dit recht omvat het recht om zonder inmenging een
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mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen en
denkbeelden te vergaren en door te geven.
In artikel 18 van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, artikel 9 van het EVRM en artikel
6 van de Grondwet is verder het recht vastgelegd op
de vrijheid van gedachte, geweten, levensovertuiging en
godsdienst, waartoe behoort de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen en de vrijheid om de
godsdienst of overtuiging alleen of met anderen zowel
in het openbaar of privé te belijden.
Een algemeen recht om gevrijwaard te blijven van ongewenste/ondoorzichtige manipulatie kan volgens ons
uit deze rechten worden afgeleid. Het is immers niet
goed mogelijk om vrijelijk inlichtingen en denkbeelden te vergaren om een mening te vormen indien je,
zonder dat je het doorhebt, door middel van indirecte
beïnvloeding of door ‘fake news’ wordt gemanipuleerd.
Dat is belangrijk voor elk individu, maar ook voor de
rechtstaat als geheel. De discussie over hoe Cambridge
Analytica de Amerikaanse verkiezingen heeft beïnvloed,
gaat in feite hierover.
Heel specifieke wetgeving op dit punt lijkt vooralsnog niet te bestaan. Het Centraal Planbureau (CPB)
stelt om die reden bijvoorbeeld voor om een vergunningstelsel in te voeren voor digitale platforms
en om regels te stellen voor meer transparantie op
platforms, het markeren en filteren van schadelijke
informatie, en het herkenbaar maken van politieke
advertenties.
Op het gebied van reclame is er al wel regelgeving die
oneerlijke reclame en dus ook oneerlijke beïnvloeding
beoogt tegen te gaan. In 2005 is een Europese richtlijn
vastgesteld die de overheid opdracht geeft consumenten te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken
en oneerlijke reclame-uitingen (richtlijn nr. 2005/29/
EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt (PbEG L 149)). Op basis
hiervan zijn in artikel 6:193b t/m artikel 6:193i van het
Burgerlijk Wetboek (BW) regels vastgelegd die oneerlijke handelspraktijken tegengaan.
Zo bepaalt artikel 6:193b BW dat een handelaar onrechtmatig handelt jegens een consument indien
hij oneerlijke handelspraktijken verricht. Oneerlijke
handelsprakrijken zijn volgens dit artikel onder meer
handelingen die het vermogen van de gemiddelde con-
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sument om een geïnformeerd besluit te nemen, merkbaar beperkt of kan beperken waardoor de gemiddelde
consument een besluit over een overeenkomst neemt
of kan nemen, dat hij anders niet had genomen. Een
handelspraktijk is in het bijzonder oneerlijk indien een
handelaar een misleidende of agressieve handelsprakrijk verricht als bedoeld in artikel 6:193c t/m 6:193i BW.
In artikel 6:193h BW wordt bijvoorbeeld het gebruik van
ongepaste beïnvloeding die de keuzevrijheid of de vrijheid van handelen van de gemiddelde consument met
betrekking tot het product aanzienlijk beperkt of kan
beperken, als onrechtmatig aangemerkt.

‘ Robotisering en artificiële intelligentie
brengt een aantal risico’s mee op het gebied van privacy, aansprakelijkheden,
menselijke waardigheid en autonomie’
Daarnaast heeft het Europees parlement in 2017 een
resolutie aangenomen om wetgeving op dit punt op
te stellen, onder meer om aansprakelijkheden te regelen en een ‘kill’-knop voor robots. Dit laatste zou
een vergunningvereiste voor designers van robots en
AI moeten worden. Een uitzetknop en opt-outmogelijkheden.

Charter on Robotics
Het Europees Parlement heeft in 2017 gesignaleerd
dat er een ethisch kader dient te komen met het oog
op vergaande robotisering en de toename van systemen die met artificiële intelligentie werken. In dit kader is op 16 februari 2017 resolutie 2015/2103 INL
aangenomen. Hierin staat dat, hoewel de technologische ontwikkelingen gepaard gaan met veel voordelen, er ook een keerzijde is. Robotisering en artificiële intelligentie brengt een aantal risico’s mee op
het gebied van privacy, aansprakelijkheden, menselijke waardigheid en autonomie, aldus de motie. Een
meerderheid van het parlement is ervan overtuigd dat
er een ethisch kader nodig is, waarbinnen regels en
voorwaarden worden gesteld aan het ontwerp en gebruik van robots en artificiële intelligentie. In dit kader
is als bijlage bij de resolutie een ‘Charter on Robotics’
toegevoegd. Het charter verplicht wetenschappers op
het gebied van robotica om zich te committeren aan
vier principes:
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• benificence (robots opereren in het beste belang
van de mensheid);
• non-malenficence (robots mogen mensen niet
schaden);
• autonomy (mensen moeten een geïnformeerde en
niet-beïnvloede beslissing kunnen nemen over de
interactie met robots);
• justice (rechtvaardigheid in verdeling van welvaart
die robots voortbrengen).
Met deze vier principes als startpunt voor het creëren
van nieuwe wetgeving worden maatschappelijke problemen door robotisering en artificiële intelligentie ondervangen. De publieke waarden die in dit boek worden
besproken als aandachtspunten bij verdere digitalisering, worden door het Europees Parlement in zijn roep
om wetgeving geadresseerd.
Op het punt van autonomie en controle over technologie
merkt het Europees Parlement op dat robotica en artificiele intelligentie grote impact op burgers zal hebben. In de
motie wordt het scenario van een nieuwe industriële revolutie geschetst die iedere burger en ieder facet van de
maatschappij zal raken. Het zou daarom van belang zijn
om mensen te beschermen tegen het verlies van autonomie. Burgers zouden de mogelijkheid moeten behouden om los van robots en artificiële intelligentie keuzes te
maken. Er moeten mogelijkheden worden gecreëerd om
de computerkracht van de systemen terug te schroeven,
waardoor de mens de boventoon kan voeren wanneer dit
gewenst is. Ook dienen robots en AI-systemen een black
box te krijgen waarin alle beslissingen van het systeem
worden bijgehouden, inclusief de logica die tot deze beslissingen heeft geleid. Zo heeft de burger inzicht in de
systemen en behoudt hij invloed en autonomie. Menselijke invloed en verificatie moeten in keuzeprocessen van
algoritmen worden ingebouwd om dit te borgen.
Op het gebied van privacy merkt het Europese Parlement op dat hoewel de AVG persoonsgegevens beschermt er toch problemen met privacy kunnen ontstaan. Problematiek omtrent privacy kan voortkomen
uit systemen die gegevens verzamelen, opslaan in een
database en onderling communiceren zonder menselijke tussenkomst. Het uitgangspunt dient te zijn dat
het recht op privacy altijd gerespecteerd wordt. Wetenschappers en ontwerpers van robots en systemen van
artificiële intelligentie moeten garanderen dat privé-informatie veilig en alleen op gepaste informatie wordt
gebruikt. Burgers zouden nooit op basis van het gebruik identificeerbaar mogen zijn.
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DE MEEST RELEVANTE WETGEVING
OP EEN RIJ
• Artikel 19 IVBPR
• Artikel 19 UVRM
• Artikel 10 EVRM
• Artikel 7 Grondwet
• Artikel 9 EVRM
• Artikel 18 Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens
• Artikel 6 Grondwet
• Artikel 6:193b tot en met 6:193i BW
• Richtlijn 2005/29/EG
• Resolutie 2015/2103(INL)

Op het gebied van veiligheid merkt het Europees Parlement op dat voorkomen moet worden dat burgers
schade ondervinden van het gebruik van robots. Het
gebruik van robots en artificiële intelligentie mag geen
extra risico’s voor burgers opleveren. De risico’s van gebruik mogen niet groter zijn dan de risico’s die burgers
zouden lopen met een normale levensstijl zonder deze
technologie.
Op het gebied van menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en machtsevenwicht signaleert het Europees
Parlement dat banen van lager opgeleiden kwetsbaar
zijn en als gevolg van automatisering het eerst zullen
verdwijnen. Automatisering zal productiewerkzaamheden terugbrengen naar de Europese Unie en voor
welvaart zorgen. Het heeft de potentie om burgers te
bevrijden van handmatige en eentonige werkzaamheden, waardoor zij kunnen worden ingezet voor meer
creatieve en betekenisvollere taken. Om dit te bereiken
moeten belangrijke veranderingen in het onderwijssysteem en de samenleving plaatsvinden, zodat burgers
andere vaardigheden krijgen en inzetbaar blijven. Bij
deze ontwikkelingen moet worden gewaakt voor sociale ongelijkheden. Het is niet de bedoeling dat er een
kleine groep ontstaat die bijna alle welvaart en invloed
in handen krijgt.
Naast de bovengenoemde principes zijn aansprakelijkheid en de autonomie van de technologie zelf ook
een groot thema in de resolutie van het Europees Parlement. Robots kunnen zo slim en autonoom worden
dat men zich kan afvragen of een mens nog wel verantwoordelijk gehouden kan worden voor de acties van
de robot. Zou een robot een speciale juridische status
kunnen krijgen waardoor het verantwoordelijk gemaakt
kan worden voor zijn eigen daden? Vanuit huidige regel-
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geving is de producent risicoaansprakelijk voor gebreken en is de gebruiker schuldaansprakelijk voor schade
die ontstaat bij gebruik. Met het oog op toekomstige regelgeving dient te worden onderzocht welke vorm van
aansprakelijkheid het best aansluit op deze omstandigheden. Naast passend aansprakelijkheidsrecht is ook
een stelsel van verzekeringen nodig om veroorzaakte
schade te kunnen dekken, aldus de resolutie.
Op basis van deze resolutie zal in beginsel wetgeving
opgesteld moeten worden door de Europese Commissie. Indien de Europese Commissie zou weigeren
moet zij deze weigering met redenen omkleden. Op dit
moment is het standpunt van de Europese Commissie
omtrent dit onderwerp niet duidelijk. De resolutie is op
16 februari 2017 aangenomen, wetgeving is er op dit
moment nog niet.

Wat betekent dit voor de smart city?
Een gemeente dient bij het gebruik van smartcitytoepassingen waarbij personen worden geregistreerd of
waarbij beïnvloeding plaatsvindt, in ieder geval erop te
letten dat aan de hiervoor beschreven regelgeving wordt
voldaan. Indien een gemeente een overeenkomst zou
sluiten met een dienstverlener die toepassingen aanbiedt aan een gemeente om ervoor te zorgen dat bepaald
gewenst gedrag wordt verkregen in de openbare ruimte,
zal de betreffende gemeente derhalve in de te sluiten
overeenkomst minimaal ervoor moeten zorgen dat aan
de bestaande regelgeving wordt voldaan.

Bestuurlijke afwegingsruimte op het gebied van
autonomie
Aangezien er op dit gebied weinig regelgeving is, lijkt een
gemeente bevoegd eigen
regels te stellen voor toepassingen in de openbare
ruimte, mits sprake is van
een gemeentelijk belang.
Autonomie gaat over de mate
waarin informatie ons leven beinvloedt. In de ruimtelijke ordening
is beïnvloeding vrij normaal. Sterker nog, misschien
is het wel de essentie van ruimtelijke ordening. Zelfs
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de kleinste ingrepen beïnvloeden gedrag van mensen.
Denk bijvoorbeeld aan een bepaalde inrichting van een
weg met verkeersdrempels om ervoor te zorgen dat
langzamer wordt gereden, rode matten voor fietsers,
bepaalde strepen in een bocht waardoor het lijkt alsof
je harder rijdt, de smiley die groen of rood oplicht afhankelijk van hoe hard je rijdt, bepaalde muziek of een
geluid om hangjongeren te bestrijden. Dit zijn allemaal
geaccepteerde vormen van beïnvloeding in de openbare
ruimte.
Autonomie gaat erover in hoeverre mensen zich bewust
zijn van deze beïnvloeding. Daarbij komt dat technologie
een nieuwe vorm van beïnvloeding mogelijk maakt. Voor
de opkomst van (internet)technologie was beïnvloeding
zichtbaar. Neem het verkeer, gebruikers daarvan worden
beïnvloed, maar zijn zich daarvan bewust. Hoe frustrerend het ook is, je weet dat je geleid wordt. Via technologie kun je nu ook beïnvloed worden zonder dat je je
daarvan bewust bent. Allerlei systemen beïnvloeden ons
gedrag. Denk bijvoorbeeld aan het navigatiesysteem dat
ons door de stad leidt. Als Google Maps je niet zou leiden
via de snelste route maar je, zonder dat je dat weet, zou
leiden via een gesponsorde route zou dit in strijd kunnen
komen met de hiervoor geschetste regels over reclame.
En als overal camera’s staan zodat je overal waar je komt
gefilmd wordt, kan dit wellicht in overeenstemming zijn
met privacyregels, maar is dit in het kader van autonomie misschien niet wenselijk.
De mate van autonomie bepalen we door te kijken naar
de mate waarin informatie mensen beïnvloedt en in
hoeverre die zich daarvan bewust zijn.
Bij de beïnvloeding geldt dat hoe sterker de beïnvloeding is, des te lager de autonomie is.
Dat is uiteraard begrensd. Bij de laagste mate van beinvloeding worden we op geen enkele manier beïnvloed.
Maximale beïnvloeding betekent dat het gedrag van iemand wordt bepaald door een buitenstaander of door
technologie (via een apparaat of systeem).
Bij zich bewust zijn geldt dat hoe minder we ons bewust
zijn van de beïnvloeding is, hoe lager de autonomie is.
Iemand kan zich bewust zijn van beïnvloeding omdat hij
het zelf weet of omdat het aan die persoon wordt verteld. Daarbij geldt dat zelf weten duidt op een sterker
bewustzijn dan dat het iemand is verteld, omdat iemand
in het laatste geval niet weet of die kennis echt klopt.
Deze twee aspecten kunnen elkaar versterken, maar
niet opheffen.

FUTURE CITY

Amsterdam kent een milieuzone voor brom- en
snorfietsen. Het is een openlijke vorm van beïnvloeding
van verkeersdeelnemers.

De afweging
BEÏNVLOEDING
WEINIG

VEEL

KENNIS VAN BEÏNVLOEDING
WEINIG

VEEL
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RUBRIEK

VEI·LIG·HEID (DE; V)
Het veilig-zijn: iets in veiligheid
brengen (Van Dale)
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Door een grote cyberaanval op het Deense transport- en energiebedrijf Maersk in de zomer van 2017 moest ook de Rotterdamse haven twee van haar
containerterminals een paar dagen sluiten. De kosten van deze cyberaanval
waren enorm: Maersk leidde 170 tot 255 miljoen euro schade. Cyberaanvallen staan in de top 3 van bedrijfsrisico’s. De Rotterdamse haven heeft nu een
Cybermeldpunt waar bedrijven een cyberaanval kunnen melden.
FUTURE CITY

Wat is veiligheid?
Digitalisering maakt het mogelijk om
systemen veiliger in te richten, maar
brengt ook nieuwe kwetsbaarheden
met zich mee stelt het Rathenau
rapport Opwaarderen – Borgen
van publieke waarden in de digitale samenleving. Informatieveiligheid, cyberveiligheid, maar ook
de fysieke veiligheid, kunnen onder
druk komen te staan door digitalisering. Steeds meer apparaten krijgen een
internetverbinding en gaan met elkaar communiceren.
Cyberveiligheid krijgt zo steeds meer een fysieke dimensie. Niet alleen datalekken en het misbruiken van gegevens
zijn aan de orde, maar ook de mogelijkheid van hacken van
zelfrijdende auto’s en pacemakers. In de onderzoekreeks
van het Rathenau Instituut over de slimme stad gaven de
slimmestadprofessionals aan de veiligheid van stedelijke
datasystemen als een grote uitdaging te zien. Zij waarschuwen voor datalekken, cybercriminaliteit zoals het stelen van
persoonsgegevens en het hacken van gemeentesystemen.

Wet- en regelgeving op het
gebied van veiligheid
Er is vrij veel regelgeving die erin voorziet dat digitale gegevens adequaat
beveiligd moeten worden. Voorbeelden van regelgeving op dit gebied,
zijn de volgende.
Wanneer het gaat om persoonsgegevens verplicht artikel 32 AVG om
passende beveiligingsmaatregelen te
treffen ter bescherming van persoonsgegevens. Hieronder wordt blijkens artikel 32
AVG het volgende verstaan:

1. Rekening houdend met de stand van de techniek, de
uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de
context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de
rechten en vrijheden van personen, treffen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen om een op het
risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, die,
waar passend, onder meer het volgende omvatten:
a. de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;
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b. het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van
de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
c. het vermogen om bij een fysiek of technisch incident
de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;
d. een procedure voor het op gezette tijdstippen testen,
beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van
de technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de verwerking.
2. Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau
wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s, vooral als gevolg van de vernietiging, het
verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van
of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen
of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk
hetzij onrechtmatig.
3. Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode als
bedoeld in artikel 40 of een goedgekeurd certificeringsmechanisme als bedoeld in artikel 42 kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat dat de in lid 1 van
dit artikel bedoelde vereisten worden nageleefd.
4. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die handelt onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker en toegang
heeft tot persoonsgegevens, deze slechts in opdracht
van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, tenzij hij
daartoe Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is gehouden.
Artikel 33 en 34 AVG regelen de meldplicht wanneer sprake
is van datalekken. Hieronder valt overigens ook het verlies
van data door bijvoorbeeld een brand.
Daarnaast moet de overheid bescherming bieden tegen
identiteitsfraude, zie bijvoorbeeld het arrest van het Europese Hof van de Rechten van de Mens, EHRM K.U. v
Finland, no 2872, 2008 en AB 2013/359. Het wetboek van
Strafrecht kent strafbaarheidsstellingen voor het vervalsen
en/of gebruiken van biometrische persoonsgegevens of
identificerende persoonsgegevens (artikel 231a en 231b Sr).
Voor databanken regelt artikel 5 e.v. van de Databankenwet
dat een databank passend beveiligd is en dat het omzeilen
van die beveiliging onrechtmatig is.
Voor overheidsarchieven geldt artikel 18 van de Archiefwet
die opdraagt tot een veilige bewaring van de archieven.
De Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity
regelt een meldplicht voor lekken die verband houden met
vitale diensten voor de samenleving. Deze wet geldt zowel
voor overheden als private aanbieders van die diensten. Bij
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vitale diensten moet worden gedacht aan drinkwater, energie, nucleair, Mainport Rotterdam, Mainport Schiphol, digitale overheid en dergelijke.
Daarnaast is hacken c.q. computervredebreuk strafbaar
gesteld in de Wet computercriminaliteit en in artikel 138a
tot en met 139b van het Wetboek van strafrecht.
Wanneer het gaat om bijvoorbeeld het hacken van een
pacemaker gelden ook de ‘normale’ strafbaarheidsstellingen uit het Wetboek van Strafrecht voor bijvoorbeeld het
niet mogen doden of geen letsel mogen toebrengen.

Doorvertaling naar de smart city
Voor de smart city geldt dat alle toepassingen die worden
gebruikt in de openbare ruimte moeten voldoen aan de
wetgeving op dit gebied. Dit betekent dat gegevens passend moeten worden beveiligd. Bij persoonsgegevens
regelt artikel 32 AVG wat onder een passende beveiliging
moet worden verstaan. Afhankelijk van de mogelijke risico’s dient een strengere beveiliging plaats te vinden. De
gemeente kan c.q. dient dit te regelen via overeenkomsten
met aanbieders, wanneer een gemeente gebruikmaakt van
diensten waarmee persoonsgegevens worden verwerkt.

Bestuurlijke afwegingsruimte op het gebied van
veiligheid
Gelet op alle wetgeving die er bestaat, lijkt
het er sterk op dat de wetgeving op het
gebied van beveiliging een onderwerp
is waarover de landelijke wetgever
bij uitstek bevoegd is regels te stellen. Dit zou betekenen dat een gemeente niet in een verordening of
later in een omgevingsplan zelf regels kan stellen in aanvulling op deze
regels in de openbare ruimte. Wel is
wellicht voorstelbaar een regeling in een
verordening, of later in een omgevingsplan,
waarin bijvoorbeeld staat dat camera’s uitsluitend mogen
worden geplaatst in de openbare ruimte in overeenstemming met de geldende regelgeving.
Daarnaast geldt een discretionaire bevoegdheid om te bepalen wanneer sprake is van een passende beveiliging. In
dat opzicht zou een gemeente wellicht strengere eisen kunnen stellen dan strikt, op basis van het afwegingskader uit
artikel 32 AVG, zou zijn voorgeschreven. Daarbij is het relevant om te weten wat de mate van veiligheid kan zijn. Daarbij is het goed te kijken naar andere vormen van veiligheid.

DE MEEST RELEVANTE WETGEVING
OP EEN RIJ
• AVG
• Artikel 138a tot en met 139b van het Wetboek van
strafrecht
• Arrest van het Europese Hof van de rechten van de
mens
• Wetboek van Strafrecht
• Databankenwet
• Archiefwet
• Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

Voor verschillende vormen van veiligheid bestaan normen.
Voor verkeersveiligheid bijvoorbeeld en ook voor omgevingsveiligheid. Informatieveiligheid en cyberveiligheid passen daarbij. De mate van veiligheid wordt vaak uitgedrukt in
de effecten van het gevaar. Zo wordt bij omgevingsveiligheid
uitgegaan van de kans op dodelijke slachtoffers.
Je kan veiligheid echter ook uitdrukken in wat het is: hoe
veilig is het systeem? Daarbij staat aan de ene kant van het
spectrum dat er geen veiligheidsmaatregelen worden genomen en aan de andere kant dat er wordt gewerkt met de
Beste Beschikbare Technieken (BBT). In milieuwetgeving
wordt dit vaak gebruikt. Het staat voor de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar
zijn. BBT is gedefinieerd in de Wabo, artikel 1.1 lid 1. Als
we die definitie vertalen naar veiligheid voor technologie dan
krijgen we: De voor het bereiken van een hoog niveau van
bescherming van burgers meest doeltreffende technieken
om de nadelige gevolgen van technologie, zoveel mogelijk
te beperken, die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak
waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast,
en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in
Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden,
alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de
inrichting buiten gebruik wordt gesteld. Als we kijken naar
de privacyregelgeving dan is te zien dat ook de AVG uitgaat
van BBT, zie artikel 32, lid 1 van de AVG.

De afweging
BEVEILIGING VAN SYSTEMEN
GEEN
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Beveiliging van systemen

CON·TRO·LE (DE; V(M))
OVER TECHNOLOGIE

toezicht: onder controle hebben
in bedwang hebben, beheersen;
onder controle staan gecontroleerd worden (Van Dale)

Via allerlei apps is het mogelijk om het gedrag van kinderen op
een tablet te monitoren en zo controle te hebben over hun gedrag. Tegelijkertijd zijn er ook nog steeds kinderapps die het niet
zo nauw nemen met de privacy van de gebruikers. Controle over
de verworven data is daarbij lastig.

FUTURE CITY
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CONTROLE OVER TECHNOLOGIE

Controle over technologie
Weten we nog hoe beslissingen worden gemaakt als steeds meer van
deze beslissingen worden gemaakt op basis van algoritmen
en data? Hoe transparant is de
besluitvorming dan nog? Is sturing dan nog wel zichtbaar? Deze
transparantie moet gewaarborgd
worden in de slimme stad. Bovendien
moeten we ons ervan bewust zijn dat
transparantie gepaard moet gaan met het begrijpelijk
maken van technologie, anders hebben we er niks aan.
Stel dat een algoritme dat uitkeringsfraude opspoort
gaat stigmatiseren, wie is dan verantwoordelijk? De
wethouder? De algoritmebouwer? En weten bewoners
wel welke technologie er in hun stad aanwezig is? En
wat dit betekent? Wat er met de opgehaalde data gedaan wordt? Misschien hangt er wel een bordje dat er
camera’s zijn, maar in hoeverre is het duidelijk voor bewoners wat er met deze data gebeurt? Bovendien moet
ook de kwaliteit, validiteit en betrouwbaarheid van data
gewaarborgd blijven. Wordt er gemeten wat er gemeten
moet worden? Hoe wordt de verzamelde data geïnterpreteerd? Wie maakt die keuze? Welke eisen kunnen
we hiervoor opstellen? Over dit soort vragen moet nagedacht worden.

Wet- en regelgeving op het
gebied van controle over
technologie
Wij hebben geen wetgeving kunnen
vinden waarin de in dit kader bedoelde en beschreven controle
over technologie geregeld wordt.
Wel bestaat er algemene wetgeving op het gebied van (product)
aansprakelijkheid. Zo zou wellicht een eigenaar of ontwerper van
een product aansprakelijk kunnen zijn
wanneer het product niet naar behoren functioneert (artikel 6:185 BW productaansprakelijkheid)
of wanneer ingegrepen had moeten worden bij het ge-
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bruik van de computer/robot (artikel 6:162 BW ). Artikel
6:173 BW regelt verder nog de aansprakelijkheid bij gebrekkige roerende zaken.
Wetgeving die regelt aan welke uitgangspunten een algoritme of robot moet voldoen om ‘correct’ te functioneren, bestaat niet. Afgezien uiteraard van algemene
regels op bijvoorbeeld het gebied van het tegengaan
van discriminatie en aansprakelijkheden. Een discriminerend algoritme zal op zijn minst onrechtmatig zijn. Er
is echter geen specifieke wetgeving op dit gebied.

Kill-knop voor robots
Het Europees Parlement heeft in 2017 een resolutie
aangenomen om wetgeving op dit punt op te stellen,
onder meer om aansprakelijkheden te regelen en een
‘kill-knop’ voor robots. Dit laatste zou een vergunningvereiste voor designers van robots en kunstmatige intelligentie (AI) moeten worden. Een uitzetknop en
opt-outmogelijkheden.
Het Europees Parlement heeft in 2017 gesignaleerd dat
er een ethisch kader dient te komen met het oog op
vergaande robotisering en de toename van systemen
die met artificiële intelligentie werken. In dit kader is op
16 februari 2017 resolutie 2015/2103 INL aangenomen.
Hierin staat dat, hoewel de technologische ontwikkelingen gepaard gaan met veel voordelen, er ook een keerzijde is. Robotisering en artificiële intelligentie brengt
een aantal risico’s mee op het gebied van privacy, aansprakelijkheden, menselijke waardigheid en autonomie, aldus de motie. Een meerderheid van het parlement is ervan overtuigd dat er een ethisch kader nodig
is, waarbinnen regels en voorwaarden worden gesteld
aan het ontwerp en gebruik van robots en artificiële intelligentie. In dit kader is als bijlage bij de resolutie een
‘Charter on Robotics’ toegevoegd. Het charter verplicht
wetenschappers op het gebied van robotica om zich te
committeren aan vier principes:
• benificence (robots opereren in het beste belang van
de mensheid);
• non-malenficence (robots mogen mensen niet schaden);
• autonomy (mensen moeten een geïnformeerde en
niet-beïnvloede beslissing kunnen nemen over de interactie met robots);
• justice (rechtvaardigheid in verdeling van welvaart die
robots voortbrengen).
Met deze vier principes als startpunt voor het creëren
van nieuwe wetgeving worden maatschappelijke problemen door robotisering en artificiële intelligentie ondervangen. De publieke waarden die in dit boek worden
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besproken als aandachtspunten bij verdere digitalisering, worden door het Europees Parlement in zijn roep
om wetgeving geadresseerd.
Op het punt van autonomie en controle over technologie
merkt het Europees Parlement op dat robotica en artificiële intelligentie grote impact op burgers zal hebben.
In de motie wordt het scenario van een nieuwe industriele revolutie geschetst die iedere burger en ieder facet
van de maatschappij zal raken. Het zou daarom van be-

Wetgeving die regelt aan welke uitgangspunten een algoritme of robot moet voldoen
om ‘correct’ te functioneren, bestaat niet.
lang zijn om mensen te beschermen tegen het verlies
van autonomie. Burgers zouden de mogelijkheid moeten behouden om los van robots en artificiële intelligentie keuzes te maken. Er moeten mogelijkheden worden
gecreëerd om de computerkracht van de systemen terug te schroeven, waardoor de mens de boventoon kan
voeren wanneer dit gewenst is. Ook dienen robots en
AI-systemen een black box te krijgen waarin alle beslissingen van het systeem worden bijgehouden, inclusief
de logica die tot deze beslissingen heeft geleid. Zo heeft
de burger inzicht in de systemen, behoudt hij invloed en
autonomie. Menselijke invloed en verificatie moeten in
keuzeprocessen van algoritmen worden ingebouwd om
dit te borgen.
Op het gebied van privacy merkt het Europese Parlement op dat ondanks dat de AVG persoonsgegevens
beschermt er toch problemen met privacy kunnen ontstaan. Problematiek omtrent privacy kan voortkomen
uit systemen die gegevens verzamelen, opslaan in een
database en onderling communiceren zonder menselijke tussenkomst. Het uitgangspunt dient te zijn dat
het recht op privacy altijd gerespecteerd wordt. Wetenschappers en ontwerpers van robots en systemen van
artificiële intelligentie moeten garanderen dat privé-informatie veilig en alleen op gepaste informatie wordt
gebruikt. Burgers zouden nooit op basis van het gebruik identificeerbaar mogen zijn.
Op het gebied van veiligheid merkt het Europees Parlement op dat voorkomen moet worden dat burgers
schade ondervinden van het gebruik van robots. Het
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gebruik van robots en artificiële intelligentie mag geen
extra risico’s voor burgers opleveren. De risico’s van gebruik mogen niet groter zijn dan de risico’s die burgers
zouden lopen met een normale levensstijl zonder deze
technologie.
Op het gebied van menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en machtsevenwicht signaleert het Europees
Parlement dat banen van lager opgeleiden kwetsbaar
zijn en als gevolg van automatisering het eerst zullen
verdwijnen. Automatisering zal productiewerkzaamheden terugbrengen naar de Europese Unie en voor
welvaart zorgen. Het heeft de potentie om burgers te
bevrijden van handmatige en eentonige werkzaamheden, waardoor zij kunnen worden ingezet voor meer
creatieve en betekenisvollere taken. Om dit te bereiken
moeten belangrijke veranderingen in het onderwijssysteem en de samenleving plaatsvinden, zodat burgers
andere vaardigheden krijgen en inzetbaar blijven. Bij
deze ontwikkelingen moet worden gewaakt voor sociale ongelijkheden. Het is niet de bedoeling dat er een
kleine groep ontstaat die bijna alle welvaart en invloed
in handen krijgt.
Naast de bovengenoemde principes zijn aansprakelijkheid en de autonomie van de technologie zelf ook
een groot thema in de resolutie van het Europees Parlement. Robots kunnen zo slim en autonoom worden
dat men zich kan afvragen of een mens nog wel verantwoordelijk gehouden kan worden voor de acties van
de robot. Zou een robot een speciale juridische status
kunnen krijgen waardoor het verantwoordelijk gemaakt kan worden voor zijn eigen daden? Vanuit huidige regelgeving is de producent risicoaansprakelijk
voor gebreken en is de gebruiker schuldaansprakelijk
voor schade die ontstaat bij gebruik. Met het oog op
toekomstige regelgeving dient te worden onderzocht
welke vorm van aansprakelijkheid het best aansluit op
deze omstandigheden. Naast passend aansprakelijkheidsrecht is ook een stelsel van verzekeringen nodig
om veroorzaakte schade te kunnen dekken, aldus de
resolutie.
Op basis van deze resolutie zal in beginsel wetgeving
opgesteld moeten worden door de Europese Commissie. Indien de Europese Commissie zou weigeren
moet zij deze weigering met redenen omkleden. Op dit
moment is het standpunt van de Europese Commissie
omtrent dit onderwerp niet duidelijk. De resolutie is
op 16 februari 2017 aangenomen, wetgeving is er op
dit moment nog niet.
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Doorvertaling naar de smart city
Bij toepassing van robots, kunstmatige intelligentie en
algoritmen in de openbare ruimte is het van belang om
na te denken over de vraag wat deze apparaten precies
doen en hoe deze apparaten zijn geprogrammeerd. Is
het programma ‘eerlijk’, rechtvaardig’ en ‘niet-discriminerend’, kan zeker worden gesteld dat het programma ook nog juist functioneert na een tijdje, wanneer
de algoritmen ‘leren’ van de verkregen informatie en
die lessen toepassen? Heeft de aanbieder voldoende
begrip van de werking van de apparaten en kan hij dit
aan de gemeente uitleggen? Aan welke eisen wil een
gemeente dat dergelijke apparaten voldoen, kan de gemeente het apparaat uitzetten of anderszins aanpassen wanneer het ‘op hol slaat’?
Dit zijn vragen om te beantwoorden bij het gebruik van dergelijke toepassingen in de openbare ruimte. Bij beantwoording van deze vragen kan gebruik worden gemaakt van de
hiervoor beschreven resolutie en de ‘Charter on Robotics’.

Bestuurlijke afwegingsruimte op het gebied van
controle over technologie
Op zichzelf is dit wetgeving die typisch
tot het Internationale, Europese
en landelijke domein behoort en
niet zozeer tot (uitsluitend) het
gemeentelijke domein. Echter,
totdat op dit punt wetgeving is
vastgesteld, bijvoorbeeld binnen
Europa, heeft de gemeente in beginsel de bevoegdheid om hierover
in een verordening of later in een Omgevingsplan regels te stellen, mits sprake is
van een gemeentelijk belang (Verordening) of een toepassing in de fysieke leefomgeving (Omgevingsplan).
Hiervan kan uitsluitend sprake zijn indien het gaat om
toepassingen in de openbare ruimte.

DE MEEST RELEVANTE WETGEVING
OP EEN RIJ
• Artikel 6:185 BW
• Artikel 6:162 BW
• Artikel 6:177 BW
• Resolutie 2015/2103 INL

dus niet hetzelfde als transparantie richting buitenstaanders. Dit is afhankelijk van het apparaat of systeem. Zo is
het wel belangrijk dat de overheid controle heeft over de
technologie over sluizen, maar is niet wenselijk dat die
kennis wordt gedeeld met de buitenwereld.
‘Begrip’ betekent dat de verantwoordelijke instantie zelf
weet hoe een apparaat of systeem werkt. Wat de algoritmen doen, welke beslissingen ze nemen, hoe ze interacteren met andere apparaten enzovoort. Dit is absoluut. Er
bestaat niet zoiets als een beetje begrip van technologie.
Dat is er wel of niet. Begrip kan echter wel worden uitbesteed. Vergelijk dat met het begrip van een auto of begrip
van de voedselveiligheid. Die kennis is gecentraliseerd bij
de keuringsdiensten RDW, respectievelijk de Keuringsdienst van Waren. Het initiatief hoeft daarvoor niet van
het Rijk te komen. Zo is KEMA in 1927 opgericht door de
grotere provinciale en gemeentelijke elektriciteitsbedrijven met als doel elektrische apparatuur te testen.
‘Grip op’ betekent dat de verantwoordelijke instantie
direct, altijd en zonder tussenkomst van een buitenstaander in staat is om het apparaat of systeem aan te
passen of aan of uit te zetten.
‘Grip op’ is schaalbaar door:
• de afhankelijkheid van een buitenstaander om in te
grijpen;
• de snelheid waarmee een apparaat of systeem wordt
beïnvloed;
• de aanwezigheid van een noodrem en hoe snel die
kan worden ingedrukt.

De afweging
BEGRIP VAN TECHNOLOGIE

NEE

JA

Begrip van en grip op technologie
Daarbij is het goed om te beseffen dat controle over
technologie twee aspecten kent: Begrip van en grip op
technologie. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volgens ons dus bij de (democratisch gecontroleerde) verantwoordelijke instantie. Controle over technologie is
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Hoeveel banen er precies op de
tocht komen te staan is nog niet
duidelijk. Volgens de Telegraaf zijn
dit er ruim 1 miljoen en Deloitte
noemde in 2014 dat dit er mogelijk
2 tot 3 miljoen zijn. Wat onderzoekers wel weten is dat er 60% van
de banen mogelijk te vervangen is
door robotisering. Vraag is: willen
we dit?

MEN·SE·LIJKE
WAAR·DIG·HEID (DE; V)
1 edelheid, grootheid
2(meervoud: waardigheden)
aanzienlijke betrekking
3(meervoud: waardigheden)
(chemie) valentie
(Van Dale)
FUTURE CITY
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Wat is menselijke
waardigheid?
We moeten ons ervan bewust zijn dat
de slimme stad niet over technologie gaat, maar over mensen. Digitalisering moet er uiteindelijk
voor zorgen dat onze steden en
dorpen leefbaarder worden, dat
het menselijk welbevinden toeneemt. Denk aan robots die onmenselijk werk op zich kunnen nemen of bepaalde zorgtaken die anders
niet gedaan worden. Maar we moeten ons er
ook bewust van zijn dat digitalisering de menselijke
waardigheid in steden en dorpen onder druk zet. Teveel robotisering kan werkeloosheid in de hand werken
en de vraag is in hoeverre je menselijk contact wil vervangen door robots. Voor sommige mensen is de dagelijkse wandeling naar de supermarkt en een praatje
met de kassière belangrijk om niet eenzaam te worden.
Bovendien reduceert het toenemende gebruik van data
de complexe mens tot enen en nullen. Datgene wat niet
meetbaar is, wordt uitgesloten. Hoeveel ruimte is er nog
voor imperfectie? Voor die- of datgene wat buiten de ‘datagedefinieerde normen’ valt zoals de Rathenau-onderzoekers schrijven in de reeks over de publieke waarden
in de slimme stad. Wat betekent het als beleid wordt gemaakt op basis van deze versimpeling?

Wet- en regelgeving op het
gebied van menselijke
waardigheid
In artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
(UVRM) staat dat alle mensen vrij
en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten,
en behoren zich jegens elkander
in een geest van broederschap te
gedragen. In artikel 22 van de UVRM
staat dat eenieder recht heeft op maatschappelijke zekerheid en aanspraak heeft

64

op de economische, sociale en culturele rechten, die
onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije
ontplooiing van zijn persoonlijkheid.
In artikel 1 van het Handvest van de grondrechten van
de Europese Unie (EU-Handvest) staat dat de menselijke
waardigheid onschendbaar is en moet worden geëerbiedigd en beschermd. Onder het hoofdstuk waardigheid
is verder opgenomen: het recht op leven en menselijke
integriteit (artikel 2 en 3), het verbod van folteringen en
van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (artikel 4) en het verbod van slavernij, dwangarbeid en mensenhandel (artikel 5).
In het EVRM en de grondwet wordt het begrip ‘menselijke waardigheid’ niet specifiek genoemd maar het begrip
menselijke waardigheid is naar onze mening een overkoepelend begrip dat alle mensenrechten en grondrechten behelst zoals het recht op leven, het recht op privacy,
het recht op non-discriminatie, gelijke behandeling, bescherming van de persoon, het martel- en slavernijverbod, vrijheid van meningsuiting, het kiesrecht, en ook de
sociale en economische rechten zoals het recht op een
behoorlijke levenstandaard en het recht op sociale voorzieningen, het recht op onderwijs en het recht op gezondheidsvoorzieningen. Zonder deze rechten is van menselijke waardigheid volgens ons immers geen sprake.
Toegespitst op de definiëring van het Rathenau Instituut wordt menselijke waardigheid in het kader van de
smart city gezien als de technologische equivalent van
leefkwaliteit. Hiertoe behoort volgens Rathenau een
recht op arbeid (voorkómen van werkeloosheid door
technologie), het recht op behoud van (morele) vaardigheden, het niet laten nemen van morele beslissingen
door apparaten en het voorkómen van desocialisatie
door een gebrek aan menselijke interactie. Daarnaast
hoort naar onze mening hier ook bij het recht om fouten te kunnen maken zonder dat deze eeuwig zichtbaar
blijven of direct afgestraft worden.
Regelgeving op dit vlak beperkt zich tot de hiervoor
genoemde mensenrechten. Daarnaast is er specifieke
wetgeving op het gebied van privacy (zie hiervoor het
hoofdstuk over privacy).

Recht op arbeid
Ook is er specifiekere wetgeving die voorziet in het
recht op arbeid en sociale zekerheid. Dit recht op arbeid gaat echter niet zover dat het grenzen stelt aan de
hoeveelheid werkzaamheden die door technologie over-
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genomen wordt. De vraag is overigens ook of een dergelijke begrenzing gewenst is aangezien het erop lijkt dat
technologie geen grote werkloosheid veroorzaakt maar
een verschuiving van noodzakelijke vaardigheden. Dit
blijkt uit SER-advies Mens en technologie: Samen aan
het werk, Den Haag: SER, 2016. Op grond van artikel 10
van het Europees Sociaal Handvest, het recht op vakopleiding, heeft de overheid de plicht om voor goed onderwijs en adequate omscholing te zorgen.

Ethische beslissingen laten maken
Voor zover ons bekend, is er geen specifieke regelgeving
die verbiedt dat apparaten morele beslissingen maken.
Iedereen kent wel het ethische dilemma waarbij je de
keuze voorgelegd krijgt om al dan niet het wissel om te
zetten bij een trein. Het dilemma gaat als volgt.
Stel je voor. Je loopt langs een treinspoor en hoort plots
het geluid van een snel naderende trein. Je ziet dat op
datzelfde spoor vijf spoorwerkers aan de slag zijn met
oorbeschermers op tegen het lawaai. Hoe hard je ook
schreeuwt en hoe heftig je ook gebaart, de spoorwerkers
hebben niets door. De trein kan niet op tijd remmen. Je
staat bijna machteloos … Bíjna, want binnen handbereik
is een wissel die je handmatig kunt omzetten. De trein
zal dan op een zijspoor gezet worden dat later weer op
het oorspronkelijke spoor uitkomt. Op dit zijspoor zie je
een dikke man liggen die slaapt en de trein zou stoppen
in het geval van een botsing. Je moet kiezen: niks doen,
vijf mensen om laten komen en de dikke man ongedeerd
laten, óf de wissel omzetten en vijf mensen redden ten
koste van de dikke man. Wat zou jij doen?
En wat zou je in deze situatie doen? Je ziet weer de trein
aankomen en weer staan er vijf spoormensen te werken.
Dit keer is er geen wissel, maar sta je op een brug. Voor
je staat weer een dikke man, en je weet dat je de spoorwerkers alleen kan redden als je de dikke man van de
brug afgooit op het spoor, zodat die de trein zal stoppen
voor de trein op de werkers botst (de man is echt heel
dik). Wat doe je nu? Gooi je de man op het spoor?
Uit onderzoek blijkt dat er veel mensen zijn die kiezen
voor de spoorwissel en maar weinig mensen ervoor kiezen om iemand voor de trein te duwen, terwijl het uiteindelijke effect van de keuzes hetzelfde is. In beide gevallen blijven er meer mensen leven. Toch voelen beide
keuzes niet heel goed en voelt de laatste keuze tamelijk
amoreel. Een apparaat dat is ingesteld om altijd zoveel
mogelijk mensen in leven te laten, zal zowel het spoor
omzetten als de man voor de trein gooien. Willen we dat?
In het rapport van Rathenau wordt het voorbeeld genoemd van de beslissing van een zelfrijdende auto bij
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een bijna-aanrijding. Als wij in een auto rijden nemen
we in een split second, zonder nadenken, een beslissing om het stuur om te gooien of door te rijden. Een
zelfrijdende auto zou in die split second een kansberekening kunnen maken. En welke keuze moet de auto
dan maken? Bijvoorbeeld bij een keuze tussen het aanrijden van een oude man of een moeder met kind of
bijvoorbeeld bij een keuze tussen het aanrijden van een
muur (met bijvoorbeeld de grootste kans op sterven van
de inzittende) of het aanrijden van een andere auto?
Dit zijn morele beslissingen die eigenlijk niet te nemen
zijn, maar in beginsel is het mogelijk om een auto zo te
programmeren dat deze dergelijke keuzes maakt. Wanneer sprake is van een auto die discriminerende keuzes
maakt, zal er wellicht wel iemand aan te spreken zijn.
Maar hoe zit het met wetgeving die verbiedt dat een apparaat zo wordt geprogrammeerd dat ethische keuzes
worden gemaakt? Op dit moment is dat er nog niet.
Wel heeft het Europees Parlement in 2017 een resolutie aangenomen om wetgeving op dit punt op te stellen,
onder meer om aansprakelijkheden te regelen en een
‘kill-knop’ voor robots. Dit laatste zou een vergunningvereiste voor designers van robots en AI moeten worden. Een uitzetknop en opt-outmogelijkheden.
Het Europees Parlement heeft in 2017 gesignaleerd dat er
een ethisch kader dient te komen met het oog op vergaande robotisering en de toename van systemen die met artificiële intelligentie werken. In dit kader is op 16 februari
2017 resolutie 2015/2103 INL aangenomen. Hierin staat
dat hoewel de technologische ontwikkelingen gepaard
gaan met veel voordelen, er ook een keerzijde is. Robotisering en artificiële intelligentie brengen een aantal risico’s mee op het gebied van privacy, aansprakelijkheden,
menselijke waardigheid en autonomie, aldus de motie.
Een meerderheid van het parlement is ervan overtuigd
dat er een ethisch kader nodig is, waarbinnen regels en
voorwaarden worden gesteld aan het ontwerp en gebruik
van robots en artificiële intelligentie. In dit kader is als bijlage bij de resolutie een ‘Charter on Robotics’ toegevoegd.
Het charter verplicht wetenschappers op het gebied van
robotica om zich te committeren aan vier principes:
• benificence (robots opereren in het beste belang van
de mensheid);
• non-malenficence (robots mogen mensen niet
schaden);
• autonomy (mensen moeten een geïnformeerde en
niet-beïnvloede beslissing kunnen nemen over de
interactie met robots);
• justice (rechtvaardigheid in verdeling van welvaart
die robots voortbrengen).
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Met deze vier principes als startpunt voor het creëren
van nieuwe wetgeving worden maatschappelijke problemen door robotisering en artificiële intelligentie
ondervangen. De publieke waarden die in dit boek worden besproken als aandachtspunten bij verdere digitalisering, worden door het Europees Parlement in zijn
roep om wetgeving geadresseerd. De resolutie is op 16
februari 2017 aangenomen, wetgeving is er op dit moment nog niet.

Het voorkomen van desocialisatie door
een gebrek aan menselijke interactie
Voor zover ons bekend bestaat evenmin wetgeving die
erin voorziet dat er een bepaalde mate van menselijke interactie moet zijn om desocialisatie te voorkomen.
Het aantal robots of apparaten dat kan worden ingezet
is niet begrensd noch is er wetgeving over een minimumhoeveelheid menselijke interactie. Op grond van
artikel 30 Europees Sociaal Handvest, het recht op bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting, heeft
de overheid wel de plicht om burgers actief bij de maatschappij te betrekken.

DE MEEST RELEVANTE WETGEVING
OP EEN RIJ
• Artikel 1 UVRM
• Artikel 22 UVRM
• Artikel 1 EU-Handvest
• Artikel 2 EU-Handvest
• Artikel 3 EU-Handvest
• Artikel 4 EU-Handvest
• Artikel 5 EU-Handvest
• De artikelen die betrekking hebben
op recht op arbeid en sociale zekerheid:
- Recht op arbeid
Artikel 6 IVESCR
Artikel 7 IVESCR
Artikel 1 ESH
Artikel 2 ESH
Artikel 10 ESH
- Recht op sociale zekerheid
Artikel 9 IVESCR
Artikel 11 IVESCR
Artikel 12 ESH
Artikel 16 ESH
• Artikel 30 ESH
• Resolutie 2015/2103 INL
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Het recht om fouten te maken
De privacyregelgeving zorgt er gedeeltelijk voor dat
niet alles wat we doen zichtbaar is of opgeslagen mag
worden. Dit neemt niet weg dat de overheid en bedrijven wel bepaalde informatie over ons mogen hebben
en gebruiken wanneer dat een rechtvaardig doel dient,
bijvoorbeeld het gebruiken van camerabeelden in het
kader van opsporing of wanneer we daar zelf toestemming voor hebben gegeven. Een situatie zoals in China,
waarbij de overheid je stelselmatig met camera’s observeert en punten aftrekt (met grote gevolgen) wanneer je je niet goed gedraagt, zal hier niet toegestaan
zijn vanwege de mensenrechten die gelden.
Ratingsystemen, zoals gebruikt door Uber en Airbnb,
waarbij we elkaar onderling punten toekennen voor geleverde service en het gedrag als klant of gast, zijn wel
toegestaan. Met name voor degene die beroepshalve
diensten levert, zoals de Uberchauffeur, kan een rating
grote consequenties hebben voor zijn baan. Een anonieme slechte dag met wat chagrijn zoals vroeger wel
mogelijk was, wordt onmiddellijk afgestraft.
Hetzelfde geldt voor mis- of gedragingen op straat. Een
meisje dat met ontblote borsten Gay Pride vierde, vindt
zichzelf ongewild terug op Dumpert. Of een zangeres
die bepaalde filmpjes van zichzelf liet maken, vond deze
terug op Geenstijl.nl en was onderwerp van landelijke
spot en hoon. Dat een actrice vreemdging, werd landelijk bekendgemaakt in RTL Boulevard. Van diverse
bekende Nederlanders zijn foto’s gehackt die op verschillende sites terug te vinden zijn. Van anonimiteit is
bijna geen sprake meer en dat geldt niet alleen voor
bekende mensen. Van eenieder die zich in het openbaar
begeeft, kunnen filmpjes worden gemaakt die op een
site of op een WhatsApp-groep terecht kunnen komen.
Dit kan grote consequenties hebben bijvoorbeeld voor
het krijgen of behouden van een baan. En iedereen die
roept dat je je dan in het openbaar maar gewoon moet
gedragen, zou eens moeten nadenken over de vraag of
hij alles wat hij ooit gedaan heeft gefilmd en verspreid
zou willen hebben. Bovendien hoeft er niet van onbetamelijk gedrag sprake te zijn. In een zwembad is het
bijvoorbeeld gebruikelijk om een bikini of zwembroek
te dragen, maar niet iedereen zit erop te wachten dat
filmpjes of foto’s hiervan worden verspreid.
Voor een deel is er regelgeving die het verspreiden van
bepaalde beelden ‘bestraft’ (bijvoorbeeld strafwetgeving
of de regelgeving uit het BW over onrechtmatige daad)
maar dit weegt vaak niet op tegen de gevolgen die een
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Onbemande kassa’s zijn praktisch, maar zorgen ook voor minder contact tussen mensen.

dergelijke verspreiding gehad heeft en doet deze gevolgen evenmin teniet. Er is bijvoorbeeld geen regelgeving
die bepaalt dat als van iemand op onrechtmatige wijze
beelden zijn verspreid die beelden geen reden mogen
zijn om iemand niet aan te nemen (nog even afgezien
van de vraag of dat bewezen zou kunnen worden).

Bestuurlijke afwegingsruimte op het gebied van
menselijke waardigheid
Zoals hiervoor beschreven, bestaat er
op het gebied van menselijke waardigheid, zoals gedefinieerd door
Rathenau, weinig specifieke wetgeving. Er zijn diverse mensenrechten en er bestaat wetgeving op
het gebied van privacy en het recht
op arbeid alsmede regelgeving die
de verspreiding van bepaalde beelden
tegengaat. Op die gebieden waar weinig
tot geen regelgeving lijkt te zijn, lijkt een gemeente bevoegd voor een deel eigen regels te stellen
voor toepassingen in de openbare ruimte mits sprake
is van een gemeentelijk belang. Wij denken dat daarbij
twee aspecten relevant zijn: het recht op imperfectie en
het recht op menselijk contact.
Imperfectieruimte
Een van de effecten van technologisering is dat er een
grote mate van perfectie in de samenleving ontstaat. De
imperfectieruimte is de mogelijkheid om fouten te her-
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stellen en verkeerde beslissingen terug te draaien zonder blijvende gevolgen. Imperfectie is daarmee goed voor
de leefkwaliteit in een gebied. In delen van het internet
bestaat deze ruimte al, bijvoorbeeld bij online shoppen.
En artikel 17 van de AVG biedt het recht op vergetelheid.
Social media en burgers onderling zijn hardvochtiger.
Ratingsystemen (bijvoorbeeld via Uber) en social media
hebben een lage imperfectietolerantie. Hoe gemakkelijker het is om fouten te maken zonder dat die direct worden afgestraft, hoe groter de imperfectieruimte.
Recht op menselijk contact
Technologische systemen automatiseren banen weg. De
zelfscankassa is daarvan een mooi voorbeeld. Menselijk
contact, tot nog toe een onvermijdelijk onderdeel van het
leven, wordt zo een keuze en voor sommige mensen een
luxe. Technologisering kan zo eenzaamheid versterken.
Net als groen in de stad wordt ook contact met medemensen een ontwerpopgave die de leefkwaliteit bepaalt.
De mate van recht op menselijk contact kan worden uitgedrukt in waardevolle ontmoetingen per dag.
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RECHT·VAAR·DIG·HEID
(DE; V)
1 in overeenstemming met het recht
2 wat billijk, eerlijk is (Van Dale)
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Nederland was het eerste land waar in 2017 predictive policing nationaal werd uitgerold; het Criminaliteits
Anticipatie Systeem (CAS). Dit systeem voorspeld op basis van big data de kans op waar misdrijven gaan
plaatsvinden. Maar ook een algoritme is geen ‘onbevooroordeelde bevooroordeelde beoordelaar’, daarom is
transparantie in hoe algoritmische beslissingen tot stand komen noodzakelijk.
FUTURE CITY

Wat is
rechtvaardigheid?
We moeten ervoor zorgen dat ook de
slimme stad een inclusieve stad is.
Digitalisering kan nieuwe vormen
van onrechtvaardigheden met zich
meebrengen. We moeten ons ervan bewust zijn dat een algoritme of
computer geen ‘onbevooroordeelde
beoordelaar’ is zoals het Rathenau
Instituut beschrijft in zijn rapport. Ook
computers kunnen uitsluiten en discrimineren. Algoritmen worden door mensen geprogrammeerd,
gebaseerd op hun eigen normen en waarden. Bovendien is
het vaak niet transparant hoe de beslissingen van algoritmen tot stand komen, ook dit kan onrechtvaardigheid in de
hand werken. Een ander probleem is dat digitalisering voor
een nieuwe sociale kloof kan zorgen: zij die wel mee kunnen
komen en zij die dat niet kunnen. Willen we een rechtvaardige slimme samenleving, dan moeten we ervoor zorgen dat
alle burgers mee kunnen komen in het digitale tijdperk.
Op het gebied van rechtvaardigheid, in de zin van gelijke
gevallen gelijk behandelen, bestaat diverse internationale,
Europese en nationale Wetgeving.

Wet- en regelgeving op
het gebied van rechtvaardigheid
Zo bepaalt artikel 2 van het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten
(IVBPR) dat aan eenieder die in
een staat verblijft die partij is
bij het verdrag, verzekerd moet
worden dat hij wordt behandeld
zonder onderscheid van welke
aard ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst,
welstand, geboorte of enige andere omstandigheid.
Een zelfde bepaling is opgenomen in artikel 14 van het
Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en
artikel 1 van de Grondwet. Dit artikel bepaalt dat allen die
zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levens-
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overtuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke
grond dan ook, is niet toegestaan.
Voor besluiten van overheden geldt verder het (ongecodificeerde) gelijkheidsbeginsel dat bepaalt dat alle gevallen
gelijk moeten worden behandeld. Dit beginsel volgt rechtstreeks uit artikel 1 van de Grondwet en is niet specifiek
nog vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.
Daarnaast geldt de Algemene wet gelijke behandeling en
de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen waarin
het recht op gelijke behandeling nader wordt gespecificeerd
en specifieke wetgeving op deelgebieden, zoals de Arbeidstijdenwet en de Arbowet met anti-discriminatiebepalingen, in staat.
Specifiek op het gebied van AI, robotica en algoritmen bestaat er geen specifieke wetgeving die erin voorziet dat de
systemen rechtvaardig moeten zijn. Dit volgt logischerwijs
wel uit de algemene anti-discriminatiewetgeving. Een
discriminerend systeem kan op die grond onrechtmatig of
strafbaar zijn.
Het Europees parlement heeft in 2017 gesignaleerd dat er
een ethisch kader dient te komen met het oog op vergaande
robotisering en de toename van systemen die met artificiële
intelligentie werken. In dit kader is op 16 februari 2017 resolutie 2015/2103 INL aangenomen en ‘Charter on Robotics’
toegevoegd dat wetenschappers op het gebied van robotica
verplicht zich te committeren aan vier principes:
• benificence (robots opereren in het beste belang van
de mensheid);
• non-malenficence (robots mogen mensen niet schaden);
• autonomy (mensen moeten een geïnformeerde en
niet-beïnvloede beslissing kunnen nemen over de
interactie met robots);
• justice (rechtvaardigheid in verdeling van welvaart
die robots voortbrengen).
Met deze vier principes als startpunt voor het creëren van
nieuwe wetgeving worden maatschappelijke problemen
door robotisering en artificiële intelligentie ondervangen. De
publieke waarden die in dit boek worden besproken als aandachtspunten bij verdere digitalisering, worden door het Europees parlement in zijn roep om wetgeving geadresseerd.
Op basis van deze resolutie zal wetgeving opgesteld moeten
worden. Deze is er op dit moment nog niet.

Doorvertaling naar de smart city
Voor de smart city geldt dat alle toepassingen die worden
gebruikt in de openbare ruimte moeten voldoen aan de
antidiscriminatiewetgeving op dit gebied. Dit betekent dat
dit niet alleen uitgangspunt moet zijn bij het installeren
of bij het begin van het gebruik, maar dit ook telkens
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gecontroleerd dient te worden. Immers, bij zelflerende
algoritmen is het mogelijk dat deze uiteindelijk niet meer
uitgaan van het uitgangspunt dat alle gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. In het rapport van Rathenau wordt het voorbeeld genoemd van softwareprogramma’s die rechters in de Verenigde Staten bijstonden door
de kans te berekenen dat een verdachte opnieuw de fout
ingaat. Op enig moment bleek dat deze programma’s in
sommige gevallen discrimineerden. Er kan dus niet blind
worden gevaren op dergelijke programma’s.

Bestuurlijke afwegingsruimte op het gebied van
rechtvaardigheid
Specifiek op het tegengaan van
discriminatie zal geen eigen gemeentelijke wetgeving mogelijk of
nodig zijn. Rechtvaardigheid gaat
echter over meer. De rechtvaardigheid van systemen, apparaten
en de technologisering van de
samenleving is meetbaar door te
kijken naar:
• de zorgvuldigheid waarmee systemen
generaliseren en profileren;
• de omvang van de digitale kloof in de samenleving.

De zorgvuldigheid waarmee systemen
generaliseren en profileren
Apparaten en systemen zijn heel goed in staat om gelijke
gevallen, gelijk te behandelen. Dat heet profileren. Dit moet
echter wel zorgvuldig, op basis van de goede uitgangspunten, gebeuren. Des te zorgvuldiger dit gebeurt, des te beter
het is. Gemeenten kunnen vastleggen hoe ze dit controleren. Ook kunnen ze bijvoorbeeld een controlemechanisme
en een opt-outmogelijkheid verplicht stellen.

De omvang van de door digitalisering veroorzaakte kloof in de samenleving
Digitalisering en technologisering zorgen voor een nieuwe
tweedeling in de samenleving. Tweedeling ontstaat omdat
het ene deel van de samenleving beter in staat is om gebruik
te maken van de mogelijkheden die de samenleving biedt
dan het andere deel. Dat heeft te maken met vaardigheden
en toegang tot middelen. Ook is er een groep die overgevoelig is voor elektromagnetische velden. Ook dat leidt tot een
kloof in de samenleving. Daarbij gaat het om het vermijden
van digibetisme, maar ook om afgeleide skills.
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Met digibetisme wordt hier de groep mensen bedoeld die
niet optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden die
technologisering kan bieden. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Zo zijn laaggeletterdheid en laaggecijferdheid vaak een oorzaak van digibetisme. Stichting Lezen &
Schrijven schaart digibetisme gelijk aan laaggeletterdheid.
De groep laaggeletterden wordt door de stichting geschat
op 2,5 miljoen Nederlanders (waarbij wordt verwezen naar
onderzoek van de Rekenkamer).
De digitale samenleving vraagt ook nieuwe skills. Zo kan
wie sociaal sterk en geordend is, gemakkelijker gebruikmaken van de digitale samenleving dan mensen die daar
zwakker in zijn. Sociale skills zijn nodig omdat de nieuwe
samenleving veel meer een netwerksamenleving is dan de
bestaande. Geordendheid is nodig omdat veel apparaten
en systemen uitgaan van logica. Wie niet logisch denkt,
loopt vast in het systeem. Uiteindelijk leidt deze sociale
kloof ook tot een economische kloof.
Tenslotte is er een groep die last heeft van elektrohypersensitiviteit en overgevoelig is voor elektromagnetische velden.
Met de toename van het aantal zenders (bijvoorbeeld door de
invoering van 5G) bestaat de kans dat de omvang van deze
groep of de intensiteit van de klachten stijgt. In het meest
extreme geval kan dat leiden tot arbeidsongeschiktheid.
Daarmee is de digitale kloof in de samenleving uit te drukken in het aantal digibeten, het aantal sociaal zwak aangehaakten, het aantal systeemvastlopers en het aantal mensen met een ernstige vorm van elektrohypersensitiviteit.

DE MEEST RELEVANTE WETGEVING
OP EEN RIJ
• Artikel 2 IVBPR
• Artikel 1 Grondwet
• Artikel 14 EVRM
• Resolutie 2015/2103(INL)
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MACHTS·EVEN·WICHT (HET; O)
Toestand van even grote macht
bij twee vijandige partijen (Van Dale)

In 2013 werd het uitgaansgebied van het Eindhovense Stratumseind omgezet in een proeflab , waarbij de nieuwste
technologie ervoor zorgt dat de straat veiliger wordt. Het leidt echter ook tot discussie over de rol van de gemeente.
FUTURE CITY
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Wat is machtsevenwicht?
Digitalisering verandert de verhoudingen
tussen burgers, bedrijven en overheid.
Datgene wat de burger doet wordt
steeds transparanter en inzichtelijker voor bedrijven en overheid
terwijl de burger zelf veel minder
inzicht heeft in wat er met zijn data
gebeurt. Eigenaarschap van data is
een complex vraagstuk. Bovendien
lopen de (tech)bedrijven vaak voor op de
overheden. Volgens de slimmestadprofessionals die aangehaald worden in de driedelige artikelenserie van het Rathenau Instituut, zijn slimmestadprojecten
nog te vaak aanbodgedreven in plaats van dat ze antwoord
bieden op een maatschappelijke vraag. Lokale overheden
moeten erop toezien dat een vendor lock-in of ongewenste
monopolievorming voorkomen wordt en dat de slimme samenleving transparant blijft voor de bewoners.

Wet- en regelgeving op
het gebied van machtsevenwicht
Veel van de wetgeving die betrekking heeft op het machtsevenwicht
heeft betrekking op het economische domein en de verhouding
tussen bedrijven onderling. Op
Europees niveau verbiedt artikel
101 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie
(VWEU) het sluiten van een kartel
tussen bedrijven dat de handel ongunstig
kan beïnvloeden. Artikel 102 VWEU verbiedt misbruik
van de machtspositie van bedrijven, maar ook daar is het
verbod economisch ingestoken. Het gaat erom dat niet
eenzijdig onbillijke verkoopprijzen of voorwaarden worden opgelegd aan gebruikers.
Daarnaast gelden zowel Europeesrechtelijk als landelijk
regels op het gebied van aanbesteding en mededinging
(Aanbestedingswet en Mededingingswet).
Los van het economisch domein geldt privacywetgeving
(zie hiervoor bij het onderwerp privacy) en wetgeving op
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het gebied van sociale zekerheid en inclusiviteit. Overheden dienen er op grond van artikel 30 Europees Sociaal
Handvest voor te zorgen dat burgers niet worden uitgesloten van de maatschappij.
Het Europees parlement heeft in 2017 gesignaleerd dat er
een ethisch kader dient te komen met het oog op vergaande robotisering en de toename van systemen die met artificiële intelligentie werken. In dit kader is op 16 februari
2017 resolutie 2015/2103 INL aangenomen. Hierin staat
dat hoewel de technologische ontwikkelingen gepaard
gaan met veel voordelen, er ook een keerzijde is. Robotisering en artificiële intelligentie brengen een aantal risico’s mee op het gebied van privacy, aansprakelijkheden,
menselijke waardigheid en autonomie, aldus de motie.
Een meerderheid van het parlement is ervan overtuigd dat
er een ethisch kader nodig is, waarbinnen regels en voorwaarden worden gesteld aan het ontwerp en gebruik van
robots en artificiële intelligentie. In dit kader is als bijlage
bij de resolutie een ‘Charter on Robotics’ toegevoegd. Het
charter verplicht wetenschappers op het gebied van robotica om zich te committeren aan vier principes:
• benificence (robots opereren in het beste belang van
de mensheid);
• non-malenficence (robots mogen mensen niet schaden);
• autonomy (mensen moeten een geïnformeerde en
niet-beïnvloede beslissing kunnen nemen over de
interactie met robots);
• justice (rechtvaardigheid in verdeling van welvaart
die robots voortbrengen).
Met deze vier principes als startpunt voor het creëren van
nieuwe wetgeving worden maatschappelijke problemen
door robotisering en artificiële intelligentie ondervangen.
De publieke waarden die in dit boek worden besproken
als aandachtspunten bij verdere digitalisering, worden
door het Europees parlement in zijn roep om wetgeving
geadresseerd.
Op het gebied van privacy merkt het Europees Parlement
op dat hoewel de AVG persoonsgegevens beschermt er
toch problemen met privacy kunnen ontstaan. Problematiek omtrent privacy kan voortkomen uit systemen die
gegevens verzamelen, opslaan in een database en onderling communiceren zonder menselijke tussenkomst. Het
uitgangspunt dient te zijn dat het recht op privacy altijd
gerespecteerd wordt. Wetenschappers en ontwerpers van
robots en systemen van artificiële intelligentie moeten garanderen dat privé-informatie veilig en alleen op gepaste
informatie wordt gebruikt. Burgers zouden nooit op basis
van het gebruik identificeerbaar mogen zijn.
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Op basis van deze resolutie zal in beginsel wetgeving opgesteld moeten worden door de Europese Commissie. Indien de Europese Commissie zou weigeren moet zij deze
weigering met redenen omkleden. Op dit moment is het
standpunt van de Europese Commissie omtrent dit onderwerp niet duidelijk. De resolutie is op 16 februari 2017
aangenomen, wetgeving is er op dit moment nog niet.

Doorvertaling naar smart city
Bij het toepassen van systemen in de openbare ruimte
is het in het kader van privacy voor burgers belangrijk
na te denken over de vraag welke informatie er wordt
gegenereerd met het systeem, of dat gewenste en/of
noodzakelijke informatie is en door wie deze informatie
wordt gebruikt of mag worden gebruikt.
Daarnaast zal in ogenschouw moeten worden genomen
in hoeverre iemand gedwongen wordt gebruik te maken
van het systeem. Is het mogelijk om in de gemeente te
verblijven zonder van het systeem gebruik te maken of
geregistreerd te worden en in hoeverre kan iemand zich
ervan bewust zijn dat hij geregistreerd wordt of gebruik
(moet) maken van een bepaald systeem?

die geboden wordt. Hoe lager de verplichting tot deelname en hoe groter de privacy, hoe sterker het machtsevenwicht.

Verplichte deelname
Elke samenleving kent verplichtingen. Er zijn regels en
wetten. Toch is er weinig echt verplicht en onvermijdelijk in Nederland. We leven in grote vrijheid. De plichten
die we hebben zijn dan ook vaak expliciet benoemd. Belastingplicht, leerplicht, identificatieplicht, dienstplicht.
Waarbij die laatste tijdelijk is opgeschort, de identificatieplicht vrijwel niet wordt gehandhaafd en de leerplicht
en belastingplicht via maatwerk worden ingevuld.
Aan alle andere systemen en conventies in ons land
kunnen we ontsnappen. We zijn niet verplicht om te
werken, te trouwen, deel te nemen aan het (sociaal) verkeer. Toch komen daar door technologisering barstjes
in. Zo is het vrijwel niet mogelijk zonder bankrekening
te leven. Wie geen ov-kaart heeft, kan geen gebruikmaken van het openbaar vervoer en wordt de toegang tot
stations ontzegd.
De verplichting tot deelname geeft aan in hoeverre een
systeem of apparaat inwoners en bedrijven verplicht
om mee te doen.

Bestuurlijke afwegingsruimte op het gebied van

DE MEEST RELEVANTE WETGEVING OP
EEN RIJ

machtsevenwicht

• Artikel 101 VWEU
• Artikel 102 VWEU
• Artikel 30 ESH
• Aanbestedingswet 2012
• Mededingingswet
• Artikel 18 Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens
• Artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens
• Artikel 10 Grondwet
• AVG
• Resolutie 2015/2103 INL

Los van de privacywetgeving en de
wetgeving op economisch gebied is
er geen wetgeving die bepaalt in
hoeverre het wenselijk is om je te
kunnen onttrekken aan technologische systemen. Op dit gebied
lijkt een gemeente bevoegd voor
een deel eigen regels te stellen voor
toepassingen in de openbare ruimte
mits sprake is van een gemeentelijk belang. Maar hoe drukken we dat uit? Waarover voeren we
het debat?
De machtsevenwichten tussen personen, de overheid
en bedrijven moet in evenwicht zijn. Dat betekent dat
de ene partij niet veel meer weet of veel meer invloed
heeft op de ander. Dat drukken we uit door te kijken in
hoeverre apparaten en systemen verplichten om deel te
nemen en de mate van privacy (zie publieke waarde 1)
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