
Heeft de auditor een rol bij 
grip krijgen op algoritmes?

De impact van allerlei digitale technologie op de samenleving groeit en daarmee komt ook 

de wens op om er meer grip op te krijgen. Sommige partijen zien daarbij nadrukkelijk een rol 

weggelegd voor het auditvak. Dit actuele thema stond op de agenda tijdens de eerste What/

If sessie die echter wegens het Coronavirus moest worden afgelast. Om niettemin de visie van 

experts goed in kaart te brengen zijn schrijver/adviseur Nart Wielaard en NBA-projectleider 

innovatie Erik Kolthof digitaal op pad gegaan om hen kort te interviewen. Dat resulteerde in 

vier interviews en drie aanvullende video’s.
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‘Juristen zijn doemdenkers. Daar kan 
de techwereld wat van leren.’

We zien overal om ons heen hoe digitale datagedreven toe-
passingen impact hebben op de maatschappij. Wat is jouw 
kijk als onderzoeker hierop?  
‘Op zichzelf is het geen nieuw fenomeen. Maar we zien 
natuurlijk wel dat de technologie op een heel andere 
manier invloed krijgt dan vroeger. Zo kan het erg lastig kan 
zijn om als burger bezwaar te maken als het systeem je 
niet goed behandelt. Het kan leiden tot onevenwichtig-
heden in macht en kennis. En het kan ook democratische 
uitgangspunten raken. Een voorbeeld van dat laatste is 
Google maps, dat je als gebruiker op basis van data een 
efficiënte manier door een stad laat navigeren op basis 
van gebruikersdata. Dat is mooi, maar dat kan ook bete-
kenen dat er verkeer wordt geleid langs scholen of andere 
plaatsen waar een stadsbestuurder dat liever niet wil. Of 
kijk naar bedrijven als Deliveroo of Uber: zij prikkelen met 
hun algoritmes hun chauffeurs om steeds maar weer een 
volgende rit aan te nemen en hebben daarmee een enorm 
sterke machtspositie verkregen. Meer algemeen: het is 
heel gemakkelijk om met dergelijke technologie allerlei 
zaken efficiënt in te regelen. Maar het is minder eenvoudig 
om de nadelen daarvan goed te beheersen en ook wat te 
regelen voor uitzonderingssituaties of incidenten.’

Code is law, zo schreef Lawrence Lessig eind vorige eeuw 
al. Met andere woorden: programmeurs krijgen een steeds 
grotere impact op de wereld…
‘Precies. In die zin is de rol van juristen eigenlijk uitge-
speeld. En juist daarom denk ik dat het een goede zaak is 
dat de werelden van juristen en technologie-ontwikkelaars 
dichter bij elkaar komen. Juristen zijn eigenlijk doemden-
kers: die zijn getraind om na te denken over wat er allemaal 
fout kan gaan en hoe je dat kunt dichtmetselen. Techno-
logie-ontwikkelaars zijn vaak optimistischer. Zij worden 
vooral enthousiast van alle mogelijkheden. Als die groepen 
elkaar beter weten te vinden kunnen ze van elkaar leren. 
Heel praktisch: we kunnen er dan bijvoorbeeld voor zorgen 
dat er altijd een ‘kafkaknop’ is, die in werking treedt als er 
voor een individu echt een ongewenst Kafkaesk effect uit-
gaat van een bepaald systeem. Dat er dan een workaround 
is, en/of ruimte voor een menselijke benadering.’

Je bent zelf al enige tijd actief op dit vlak als onderzoeker en 
adviseur. Leeft dit thema ook buiten een groepje specialis-
ten? 
‘In mijn beleving steeds meer. Het woord algoritme drong 
afgelopen jaar door bij programma’s als DWDD en Lubach 
op Zondag. En meer in algemene zin wordt er veel gedaan 
om de kennis over onderwerpen als kunstmatige intelli-
gentie te vergroten.’

Je wijst zelf op mogelijke negatieve effecten en risico’s van 
deze technologie en hoe we burgers daarvoor kunnen be-
hoeden. Hoe moeten we dat doen?
‘Er moet meer toezicht komen op de toepassingen. Dat is 
essentieel voor het vertrouwen. Als we verwachten dat bur-
gers het vertrouwen behouden in dergelijke technologie, 
dan zullen we onder de motorkap ook checks en balances 
moeten inbouwen. Op tal van gebieden in de maatschap-
pij is dat al heel normaal. Kijk bijvoorbeeld naar hoe we 
toezicht houden op voedselproductie: we kunnen daarop 
vertrouwen omdat we weten dat er toezicht en controle 
is. Maar bij het ontwikkelen van algoritmes doen we daar 
eigenlijk nog heel weinig aan. Er is geen gebrek aan toe-
zichthouders in Nederland, maar er is wel gebrek aan een 
consistent perspectief op dit onderwerp.’

Zijn er landen waar dat beter is geregeld? 
‘Denemarken. Daar kent de ombudsman het principe van 
‘Administrative Law By Design’. Een nieuw systeem moet 
voldoen aan de (ongeschreven) beginselen van behoorlijk 
bestuur in het proces van ontwikkeling, programmering en 
gebruik. Daar hoort ook een assessment bij. Het is wat te 
vergelijken met hoe we ‘privacy by design’ vormgeven.’ 

Heeft het auditvak een rol te vervullen in het toezicht? 
‘Zeker. Ik denk dat een audit een prima instrument kan zijn 
om vast te stellen of de ontwikkeling van systemen voldoet 
aan de eisen die we daaraan stellen.’

Marlies van Eck werkt bij de Universiteit Leiden en als consultant bij Hooghiemstra & Partners in het domein van de inzet 
van nieuwe technologie door de overheid, vooral vanuit het perspectief van de burger en diens rechtsbescherming. Ze 
blijkt een pleitbezorger te zijn voor meer toezicht en vindt dat juristen en technologie-ontwikkelaars elkaar beter moeten 
vinden om de nieuwe technologie op een verantwoorde manier te laten ontwikkelen.
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‘Behoefte aan zekerheid groeit’

Frank van Praat leidt het Trusted Analytics team bij KPMG dat organisaties adviseert over de beheersing van (geavan-
ceerde) data analyse en kunstmatige intelligentie en op dat vlak ook audits en beoordelingen uitvoert. Hij denkt dat we 
aan de vooravond staan van meer vraag naar zekerheid over hoe deze technologie functioneert en voorziet daarin een 
rol voor auditors.

Algoritmes zijn alomtegenwoordig. We zien ze overal opdoe-
men en er komt ook steeds meer aandacht voor de risico’s 
ervan. Maar we zien nog veel minder concrete behoefte aan 
zekerheid erover ontstaan. Loop je met je team niet wat op 
de troepen vooruit? 
‘Het thema is in ontwikkeling. Maar vergis je niet, er is op 
veel fronten beweging. Allereerst zie je dat er steeds meer 
aandacht komt voor een goede rechtsbescherming van 
mensen op terreinen waar algoritmes worden ingezet. 
Een duidelijk voorbeeld daarvan is natuurlijk de recente 
SyRI-casus, waarin het risico op fraude door een algoritme 
werd ingeschat op een wijze die door de rechter niet werd 
toegestaan. Die casus handelt over een verantwoorde toe-
passing van algoritmes. Dergelijke voorvallen vertalen zich 
via de discussies in de media en debatten in de politiek 
naar een roep om meer toezicht en daarmee ook naar meer 
zekerheid. Dat gaat natuurlijk via een geleidelijke weg. 
Daarnaast krijgen ook bestuurders van organisaties die 
algoritmes inzetten er steeds meer aandacht voor. Dat is 
misschien wat minder zichtbaar in de media, maar een 
beheerste inzet van nieuwe technologie is in de boardroom 
echt een belangrijk onderwerp aan het worden. Heel 
concreet betekent dat bijvoorbeeld dat organisaties willen 
weten of ze een algoritme dat ze afnemen van een techno-
logiebedrijf wel met een gerust hart aan het werk kunnen 
zetten. Ze realiseren zich dat er veel op het spel staat.’

Algoritmes spelen ook een rol in een gebied iets dichter bij 
het werkveld van de accountant, bijvoorbeeld om bepaalde 
posten in de jaarrekening te bepalen. Komt er uit die hoek al 
concrete vraag op?
‘Een mooi voorbeeld uit eigen ervaring is een zorginstelling 
die uitrekent welk deel van de uitgevoerde zorghandelin-
gen wel en niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverze-
keraar. Dat is best een complex geheel vol aannames en 
inschattingen. Deze zorginstelling zet sinds kort kunst-
matige intelligentie in om die berekening te doen en dat 
heeft natuurlijk direct effect op de jaarrekening. En dus 
ontstaat er dan vanuit de accountantscontrole vraag naar 
zekerheid over die technologie. Maar die vraag gaat ook in 
bredere zin spelen, niet alleen maar voor algoritmes die de 
jaarrekening direct raken. Kijk naar thema’s als privacy en 

security: daar heeft de accountant ook een verantwoorde-
lijkheid gekregen. Ik zie op enige termijn ook een dergelijke 
verantwoordelijkheid komen voor nieuwe technologie zoals 
artificial intelligence.’  

Maar is het auditvak hier wel de geschikte partij voor om 
hier met kennis van zaken wat over te zeggen? Moeten 
auditors niet bij hun klassieke leest blijven? 
‘Een accountant zonder specifieke kennis kan dit niet, dat 
is zeker. Waar het om gaat is een team van specialisten te 
bouwen die elkaar qua kennis aanvullen zodat je tot een 
onderbouwd oordeel kunt komen. Ik zie wat dat betreft 
nu eerder een beweging van tech-deskundigen die het 
auditvak leren begrijpen dan andersom. Laten we verder 
ook niet vergeten dat er meer nodig is dan kennis van tech-
nologie: het gaat ook om een onafhankelijk oordeel en een 
scherpe analyse van risico’s. En op dat vlak is het auditvak 
van oudsher juist ijzersterk.’

We zien ook steeds meer complexe vormen van technologie 
opkomen. Systemen die deep learning toepassen zijn voor 
mensen eigenlijk volkomen ondoorgrondelijk geworden. Is 
het dan nog wel realistisch om te veronderstellen dat daar 
assurance bij mogelijk is? 
‘We lopen hier en daar aan tegen grenzen qua uitlegbaar-
heid, dat klopt. Maar we moeten dergelijke complexiteit 
niet te gemakkelijk inzetten als een excuus. Eigenlijk zijn 
bijvoorbeeld jaarrekeningen van financiële instellingen ook 
erg complex en maar voor een enkeling te begrijpen. Maar 
toch doen we er elk jaar weer een accountantsverklaring 
bij. Bovendien kunnen we bij het gebruik van complexe 
en/of zelflerende modellen nog steeds wel kijken naar de 
professionaliteit van de ontwikkeling ervan én naar de 
uitgangspunten waarmee de modellen worden gevoed. 
Actueel voorbeeld daarvan: de modellen die het RIVM ge-
bruikte voor het monitoren van de behoefte aan intensive 
care bedden tijdens de Corona crisis. Dat model zelf is erg 
ingewikkeld. Maar het bleek uiteindelijk dat er een grote 
bijstelling moest komen omdat het uitgangspunt over de 
gemiddelde ligduur niet in lijn lag met de werkelijkheid. 
Zo’n uitgangspunt is wel degelijk begrijpelijk en toetsbaar.’
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‘Samen met andere partijen een 
framework ontwikkelen’
Jaap van Bruchem is als audit manager binnen de sector IT van de Auditdienst Rijk (ADR) onder meer verantwoordelijk 
voor het opzetten van een programma voor het auditen van algoritmes. In zo’n rol kunnen auditors volgens hem een 
belangrijke rol spelen om de mooie kant van nieuwe technologie tot wasdom te laten komen

Welke ervaringen hebben jullie de afgelopen jaren concreet 
opgedaan met de audit van algoritmes?
‘In 2018 zagen we binnen de ADR een nieuw thema ontstaan 
waar we op wilden inspringen als gevolg van de opkomst van 
algoritmes. Daarbij gaat het zowel om algoritmes die direct 
impact hebben op accountantscontroles als algoritmes die 
in bredere zin een rol spelen in de maatschappij. In beide ge-
vallen is een beheerste inzet belangrijk. Een groep trainees 
is aan het werk gegaan om er een eerste versie voor een 
kader te ontwikkelen vanuit de theorie en eigen ervaringen. 
Bij één organisatie – waarvan we hebben afgesproken de 
naam niet publiek te maken – hebben we vervolgens een 
pilot gedaan voor het auditen van een voorspellend algorit-
me. Daarbij hebben wij hun algoritme onderzocht en tegelijk 
konden zij input leveren op ons normenkader. Hierdoor kon-
den wij concrete werkervaring opdoen, ons normenkader 
verbeteren en de organisatie voorzien van aanbevelingen 
ten aanzien van hun algoritme.’  

Je geeft zelf al aan: auditors hebben behoefte aan een dui-
delijke normstelling om hun werk op te baseren. Biedt het 
door jullie ontwikkelde framework die norm?
‘We hebben geen simpele meetlat waarmee we vaststellen 
of iets goed of fout is. Zo eenvoudig is het niet. Bovendien 
is het ook niet aan ons om een algemene norm te bepalen. 
De ontwikkeling van normen is nadrukkelijk iets was je 
in samenwerking met meerdere partijen moet oppakken. 
Niettemin biedt de ontwikkeling van zo’n framework wel 
scherper zicht op de onderwerpen en vragen die van be-
lang zijn en onze pilot in de praktijk leverde daarvoor veel 
leerzame ervaringen op.’

Jullie pakken hiermee nadrukkelijk een nieuwe rol bij het 
temmen van de algoritmes. Hoe kijk je aan tegen het maat-
schappelijk belang hiervan? 
‘Temmen klinkt wat negatief. Ik zie onze rol anders. Ik 
denk dat we door goed na te denken over een toepasbaar 
framework we een onderzoek kunnen uitvoeren dat niet 
alleen wijst op wat er minder goed gaat, maar juist ook wat 
er goed gaat en waarmee we aanbevelingen geven om de 
restrisico’s te minimaliseren.  Hiermee kunnen de mooie 
kanten van technologie de ruimte krijgen en de mogelijke 
nadelen ervan goed worden beheerst. We gaan dus niet als 
een politieagent vaststellen of iets al dan niet deugt maar 
meer samen een aanpak ontwikkelen die een positieve 
bijdrage levert aan het gebruik van die nieuwe technologie. 

We leggen organisaties dus nadrukkelijk uit waarom een 
meetlat een positieve bijdrage levert. Zo’n meetlat gaat dan 
ook niet alleen maar om zaken als privacy en discriminatie, 
thema’s die vaak in het nieuws zijn. Het behelst ook zaken 
als de governance rondom het algoritme, hoe modellen 
worden getraind en getest en hoe het algoritme zijn plaats 
krijgt in het totale proces. Het algoritme moet niet worden 
getemd, de risico’s moeten beheerst worden zodat er ruim-
te is voor innovatie.’

Is er binnen het rijk belangstelling voor dit thema?
‘Zeker. Naast de ADR zijn er ook verschillende toezichthou-
ders mee bezig en daarnaast ook de Algemene Rekenka-
mer. Diverse politici ook. Er is roep om meer toezicht, niet 
zozeer in de vorm van een nieuwe toezichthouder maar 
wel als nieuw thema binnen de verschillende (toezichts)
taken. Mede daardoor krijgen steeds meer organisaties die 
algoritmes gebruiken er ook interesse voor. Zij realiseren 
zich ook dat als je proactief werkt aan een beheerste inzet 
ervan, dat je dan op voorsprong staat. Dat je beter niet pas 
in actie kunt komen als er een concrete politieke vraag of 
verplichting komt.’

Hebben jullie hiervoor voldoende kennis?
‘We ontwikkelen die kennis. Het gaat bij dit thema vooral 
om een naadloze combinatie van verschillende disciplines. 
Het gaat om governance, risk, privacy, general IT controls 
en ook kennis van het model zelf. Bovendien moet je het 
niet geïsoleerd naar een algoritme kijken maar veel meer 
naar hoe deze in het geheel van processen functioneert. 
Binnen de ADR hebben wij al deze kennis in huis en kun-
nen we die goed bundelen binnen een onderzoek naar een 
algoritme’

Wat verwacht je in de nabije toekomst?
‘Het auditen van algoritmes staat nog in de kinderschoe-
nen maar we hebben zeker een goede start gemaakt. Voor 
2020gaan we hier zeker meer tijd in stoppen en onze aan-
pak door ontwikkelen. Algoritmes gaan de komende jaren 
bij veel publieke organisaties een grote rol spelen. Rijkswa-
terstaat kan bijvoorbeeld met behulp van algoritmes zorgen 
dat er sneller wordt ingegrepen op snelwegen als er wat 
gebeurt door te voorspellen waar mogelijke problemen gaan 
optreden. Dergelijke technieken zie je overal opkomen. Het 
is geweldig dat we er als auditors aan kunnen bijdragen dat 
die technologie op beheerste wijze doet wat het moet doen.’
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‘Niet afwachten tot EU kaders heeft 
uitgedacht’
Jan Middendorp is Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij wil dat er meer grip komt op algoritmes en ziet het momentum 
daarvoor groeien, mede vanuit Europese initiatieven. De accountant kan een belangrijke schakel zijn in wat hij noemt 
het zorgen voor ‘betekenisvolle transparantie’.

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat u een inititatief-
nota over het verantwoord gebruik van digitale technologie 
zoals algoritmes en kunstmatige intelligentie presenteerde 
en er een opiniestuk in De Volkskrant over schreef. Wat is er 
in dat jaar gebeurd? 
‘Heel concreet: vorige week heeft het kabinet gereageerd 
op mijn voorstellen. Er wordt nu onderzocht of een taskfor-
ce zich kan gaan buigen over hoe we toezicht op algoritmes 
kunnen vormgeven. Meer algemeen: ik was onder de indruk 
van de hoeveelheid reacties die het opiniestuk opleverde. 
Dat bevestigt dat maatschappelijk nadrukkelijk de wens 
leeft om op een verantwoorde manier om te gaan met 
het toepassen van algoritmes. Het is natuurlijk duidelijk 
dat die nieuwe technologie ons veel moois kan bieden. 
Veel gemak, veel nieuwe toepassingen. Maar het is ook 
duidelijk dat er nieuwe risico’s aan kleven op het vlak van 
bijvoorbeeld discriminatie. In Europees verband worden 
er as we speak kaders ontwikkeld en ik denk dat het voor 
Nederland belangrijk is om daar niet op te gaan zitten 
wachten maar een actieve opstelling te kiezen. We moeten 
zelf kennis opbouwen op dit vlak, ook al omdat we dan oog 
kunnen houden voor het verschil tussen een multinational 
en de bakker op de hoek en de innovatie niet hoeven te 
belemmeren. We moeten zorgen dat er geen one size fits 
all aanpak komt en lopen als we nietsdoen het gevaar van 
een flinke overdracht van bevoegdheden naar Europa.’

Maar het is toch logisch dat we dit thema in Europees ver-
band oppakken? 
‘Natuurlijk moeten we samenwerken in Europa op algorit-
men en kunstmatige intelligentie. Daarbij is het belangrijk 
dat we niet alleen afhankelijk worden van Europa en maar 
ook zelf kennis opbouwen. We moeten binnen en buiten 
Nederland samenwerken.’

‘Op naar een nieuwe balans tussen overheid, markt en 
algoritmen’, zo schreef u over dit thema. Dat klinkt als een 
behoorlijk ingrijpende verandering. Waarom is er eigenlijk 
actie nodig? Wat is hier zo nieuw aan? 
‘Technologische innovatie is van alle tijden. Waar het 
steeds om gaat is dat we de kaders waarbinnen die tech-
nologie gebruikt wordt doorontwikkelen en in spelen op 
de nieuwe uitdagingen die samenhangen met die techno-
logie. Een van de belangrijke principes is wat mij betreft 

dat we mensen heel bewust maken van het gebruik van 
algoritmes en de risico’s die daarmee samenhangen. Dat 
kan door algoritme gebruikende instellingen meer te laten 
communceren over hoe zij algoritmes gebruiken maar ook 
met simpele bijsluiters of zelfs illustraties.’

U pleit eigenlijk ook voor overheidsbemoeienis. Vanuit libe-
rale hoek is dat best opvallend….
‘Van te voren alle algoritmes in detail controleren is niet de 
oplossing. We moeten breder kijken. Ten eerste de al ge-
noemde nationale en internationale samenwerking om te 
zorgen dat we niet het wiel steeds opnieuw uitvinden. Ten 
tweede het vergroten van de bewustwording, niet alleen bij 
burgers maar bijvoorbeeld ook bij de rechterlijke macht. 
Ten derde kan de overheid instrumenten ontwikkelen die 
mensen kunnen helpen in de digitale wereld. Denk aan di-
gitale paspoorten. En ten vierde toezicht en het vaststellen 
van de principes waarop dat toezicht gebaseerd moet zijn.’

U pleit er daarbij ook voor dat overheids en niet-overheids-
instellingen de samenleving meer vertellen over de algorit-
men die zij gebruiken en vooral wat dat in de praktijk bete-
kent voor mensen. Transparantie is dus het sleutelbegrip?
‘Klopt. Het gaat om betekenisvolle transparantie. Algorit-
me gebruikende instellingen moeten veel meer in gesprek 
gaan met de samenleving over wat ze doen. Dat kan door 
erover te rapporteren zoals ze nu ook rapporteren over the-
ma’s als corporate governance, privacy of duurzaamheid. 
Aansluiten bij bestaande rapportageverplichtingen is dus 
een belangrijke eerste stap. En daarmee ligt het ook voor 
de hand dat een accountant daar ook een rol krijgt, net 
zoals deze naar operationele en financiële risico’s kijkt. Het 
auditvak kan hier een belangrijke bijdrage leveren. Ze zijn 
op dat vlak ervaren vanuit andere domeinen. Ik roep het 
vak dan ook van harte op om met ons mee te denken over 
hoe we dit optimaal kunnen inrichten.’

Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten van 
NBA community Accounttech meldt u dan aan voor 
bij de LinkedIn community: https://www.linkedin.com/
groups/12278131/
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