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We kunnen beter beleid maken en de levens van mensen verbeteren door Big
Data. Daarvoor zullen we met kennis en kunde aan de slag moeten en door vooroordelen,
onkunde en soms onzinnige soundbites moeten breken.
Dit VAO gaat over het delen, koppelen en analyseren van data, met behulp van computers.
Oftewel Big Data en bij het gebruik van Big Data gelden alle normen en waarden die in de
fysieke wereld ook gelden.
De mogelijkheden van Big Data raken breed aan het rijksoverheid beleid en de samenleving.
Omdat we digitaliseren gaan we onze waarden en normen natuurlijk niet veranderen. Als er
in het buitenland algoritme zijn die op huidskleur discrimineren dan is dat abject. Dat gaan
we in Nederland niet toestaan.
Collega’s die een discussie over waarden en normen willen voeren bij digitalisering. Zeker en
dat is een continue proces vooral omdat we ook nieuw terrein betreden en we dus
bestaande normen en waarden in een nieuw jasje zullen moeten steken. Die discussie moet
niet alleen zoals hier bij een VAO van J&V vanuit juridisch perspectief gevoerd worden. Ook
niet alleen financieel. Digitalisering raakt overal aan. We moeten dus een debat vanuit
menselijk perspectief voeren. Ik zou de minister ook willen vragen veel meer rapporten te
betrekken bij dat debat dan de twee genoemde rapporten in de motie van het CDA.
Dan over het openbaren van alle algoritme zoals sommige leden vragen. De VVD is jarenlang
een voorvechter van open data. Maar daar zijn wel grenzen aan. Ook in het geval van Big
Data. We gaan natuurlijk niet de kwaadwillende in deze samenleving instrumenten in
handen geven om kwaad te doen door alle gegevens van de overheid vrij te geven. Als je alle
stoplichten in Nederland kan hacken ben je een gevaar voor de nationale veiligheid en daar
gaan we je dan niet bij helpen. De minister moet de veiligheid dus nadrukkelijk meenemen.
Wat we niet doen in de gewone wereld gaan we ook niet doen in de digitale wereld. Daar is
niets engs aan dan kunnen we de levens van de mensen voor wie wij hier zijn beter maken.
Twitter: @Jan_Middendorp | Facebook: JanMiddendorpVVD
NB: de spreektekst kan afwijken van de gesproken tekst tijdens het debat

