
 
 
Schriftelijke vragen van de fractie van D66 betreffende Pilot Big Data, ingevolge artikel 34 van het 
Reglement van Orde van de raad 
 
Apeldoorn, 12 mei 2016 
 
Geacht college, 
 
Laten we het spel “Wie Is Het” spelen. Het is een vrouw. Haar leeftijd behoort tot de doelgroep, 
namelijk tussen de 15 en 25 jaar. Ze woont in het centrum. In een huurhuis. Studeert in Nijmegen. 
Draagt een bril. Haar huisarts bevindt zich in Osseveld-Woudhuis. Wie is het? 
 
De D66-fractie heeft uit de Stentor kennis genomen van de Pilot Big Data Jeugd die de gemeente 
Apeldoorn wil uitvoeren.1 Uit het artikel blijkt dat gemeente Apeldoorn verschillende gegevens op het 
gebied van onder andere aangiftes, inkomensprofielen en schoolverzuim wil gaan gebruiken om de 
kans op jeugdcriminaliteit te voorspellen. Dit tot verbazing van D66, aangezien gebleken is dat de 
cijfers op het gebied van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit in Apeldoorn niet of nauwelijks zijn 
toegenomen. 
 
Bij de aankondiging van de Pilot in de Veiligheidsbrief heeft D66 zich al kritisch uitgelaten. D66 maakt 
zich met name zorgen over de privacy. De burgemeester probeerde de zorgen weg te nemen met de 
opmerking dat doordat de gegevens worden geanonimiseerd, de privacywetgeving niet wordt 
geschonden.2 Desondanks doet de Pilot D66 aan Minority Report-achtige taferelen denken.3 Wij 
vinden het onterecht dat jongeren op basis van stigma’s en beslissingen van computers in hokjes 
worden geplaatst. Dit terwijl het een kwetsbare groep jongeren betreft en onzeker is of hun privacy 
wordt gewaarborgd. 
 
Naar aanleiding van het voorgaande heeft D66 de volgende vragen aan het college: 
 
1. Is het college het met D66 eens dat vooral bij deze kwetsbare groep jongeren terughoudend om zou 
moeten worden gegaan met een Pilot Big Data en van de overheid ethisch extra verantwoordelijkheid 
kan worden verwacht in het gebruik van Big Data? 
 
2. Wat is de aanleiding en het doel van de Pilot? 
 
3. Wanneer loopt de Pilot ten einde? 
 
4. Hoe wordt de privacy van de jongeren binnen de Pilot gewaarborgd? 
 

                                                           

1 http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/apeldoorn-voorspelt-wie-het-criminele-pad-opgaat-1.6003931  
2 Indien er sprake is van een anonieme gegevensverwerking, valt deze niet onder de werking van de Wbp. Een anonieme 
gegevensverwerking houdt in wanneer er maatregelen zijn getroffen waardoor de identificatie van een persoon is 
uitgesloten. 
3 Minority Report is een film die een vooruitblik geeft op het jaar 2054, waarin een eenheid van de politie (Pre-Crime 
genaamd) het doel heeft met behulp van uiteenlopende gegevens toekomstige moordenaars op te sporen en arresteren, nog 
voordat zij de moord daadwerkelijk hebben gepleegd. 

http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/apeldoorn-voorspelt-wie-het-criminele-pad-opgaat-1.6003931


5. Hoe worden de gegevens gepseudonimiseerd dan wel geanonimiseerd en is het college van mening 
dat er met de pseudonimisering van gegevens niet meer hoeft te worden voldaan aan de 
privacywetgeving?4 
 
6. Hoe wordt met de pseudonomiering van gegevens voorkomen dat de gegevens herleidbaar zijn tot 
individuele jongeren? 
 
7. Waarom heeft het college de moeite gedaan om de Pilot aan te melden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, terwijl het volgens het college om gepseudonimiseerde gegevens, dus niet om 
persoonsgegevens gaat? 
 
8. Is het college anders 9tegen de Pilot aan gaan kijken naar aanleiding van de kritische reacties in de 
media?5 
 
9. Wegen de eventuele privacyrisico’s volgens het college op tegen de bestrijding van jeugdoverlast en 
jeugdcriminaliteit? 
 
10. Is het college bereid de Pilot te heroverwegen, in ieder geval tot het moment dat zeker is de 
privacy van de jongeren gewaarborgd is? 
 
D66 Apeldoorn 
 
Mariëtta Buitenhuis 
Haris Skalonjic 
 
 

                                                           

4 Op de geanonimiseerde gegevensverwerking bestaat vanuit de praktijk kritiek, omdat het reële risico bestaat dat anonieme 
gegevens weer te herleiden zijn naar een persoon. De Article 29 Working Party, een onafhankelijk orgaan van Europese 
toezichthouders dat invulling geeft aan de regels van de Europese richtlijn gegevensbescherming, is hier streng: gegevens 
pseudonimiseren is geen methode voor anonimisering, het zou alleen de kans beperken dat gegevens herleidbaar zijn tot 
individuen. Daarmee valt de gepseudonimiseerde gegevensverwerking volgens haar niet 
onder de uitzonderingsgrond van de Wet bescherming persoonsgegevens. 
5 Op websites als nu.nl, Tweakers.net en Security.nl werd veelal kritisch op de pilots gereageerd: http://www.nujij.nl/tech-

gadgets/apeldoorn-gaat-data-combineren-om.35975574.lynkx /  http://tweakers.net/nieuws/111205/apeldoorn-wil-kans-

op-jeugdcriminaliteit-voorspellen-door-gegevens-te-combineren.html / 

https://www.security.nl/posting/470364/Apeldoorn+wil+criminaliteit+via+big+data+gaan+voorspellen 
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http://tweakers.net/nieuws/111205/apeldoorn-wil-kans-op-jeugdcriminaliteit-voorspellen-door-gegevens-te-combineren.html
https://www.security.nl/posting/470364/Apeldoorn+wil+criminaliteit+via+big+data+gaan+voorspellen

