
Aantekeningen Werkplaats Mutatiesignalering 2-2-2021 
Ethische aspecten van AI en mutatiesignalering  

Begeleiding door 

Jan Bruijn 

Jaap Boter 

Frank Verschoor 

Niels Joosse 

Gerhard Kuiper 

Caroline Gevaert 

Fran Meissner 

Emily Daemen 

 

Ongeveer 48 deelnemers 

Wie zijn jullie? 

 
 

De RVO casus: Mutatie landbouwpercelen 
Het gebruik van mutatieherkenning in het perceelregister. 

Presentatie door: Niels Joosse 

 

Wat is het referentieregister? 

- Percelen die de maximaal uit te betalen landbouwoppervlakte weergeven. 

- Relaties kunnen zelf ook elk jaar wijzigingen doorgeven. 

- RVO keert 700.000.000, - per jaar aan subsidies uit op basis van dit register. 

- Onder streng toezicht van de EU. 

 

Waarom mutatieherkenning? 

- Vervangt veel geestdodend werk omdat veel percelen niet tot weinig wijzigen. 

- Overgang naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT heeft een actualisatie 

eis van 18 maanden en wij zijn landelijk bronhouder. Met de oude manier van werken, konden 

we niet aan deze eis voldoen. 

- De agrarische sector gebruikt steeds meer technologie en eist een zo actueel mogelijk register. 

We willen een betere dienstverlener zijn: dus zo actueel mogelijk zijn. 

- We willen efficiënter te werk gaan. Nu is alle aandacht op de percelen die ‘waarschijnlijk’ 

gewijzigd zijn. 



Naast de mutatieherkenning, kunnen boeren ook zelf wijzigingen doorgeven en de kaart up to date 

houden. 

 

 
 

 

 
 

We willen winst pakken op de percelen die “onduidelijk” zijn (195.000 objecten), zodat we zelf zomin 

mogelijk hoeven te controleren. 

 

Er zijn verschillende categorieën voor onduidelijk en lastige percelen. Graslanden zijn bijvoorbeeld 

eenvoudiger te herkennen dan akkerbouwpercelen met name bij droogte. Ook een deel van een weg 

of een rijspoor van een trekker is lastig te onderscheiden met algoritmen.  

Hetzelfde geldt voor fruitkwekerijen. Daarom dat deze lastige en onduidelijke percelen naast de 

techniek worden gecontroleerd door de mens. 

 

 



Voorlopig resultaat: 

- Het register is meer up to date en BGT-proof. 

- Per jaar hebben we meer werk. De totale lasten zijn gestegen omdat de grote groep 

“onduidelijke” percelen nog te hoog is (40%). Hier ligt de winst. 

- De kwaliteit van de ongewijzigde percelen is net zo hoog als bij menselijke zichtcontrole. 

- Is het ethisch? 

 

Eerste gedachte: ethiek van mutatiesignalering 

 

 

 



 

 
 

- Niels Joosse: We maken gebruik van dezelfde data als we voorheen deden bij enkel menselijke 

zichtcontrole. We kunnen niet teruggeven aan de boeren op welk signaal ze zijn beoordeeld, 

maar we kunnen wel openbaar maken dat we gebruik maken van mutatieherkenning en hoe het 

werkt. De boeren hebben wel een app en worden intensief betrokken. Zij hebben er zelf ook baat 

bij. Ze willen subsidie. Ik heb zelf niet direct contact met de boeren. NVWA gaat het veld in en 

heeft contact met de boeren. Over drie procent van het register wordt een steekproef getrokken 

en daar gaat dan een NVWA inspecteur heen.  

 

- Niels Joosse: Ik weet niet of er een verandering in de tevredenheid van de boeren is ontstaan 

sinds het gebruik van mutatieherkenning. Wat boeren vooral irriteert zijn onnodige kleine 

aanpassingen. Bij het gebruik van satellietbeelden bij mutatieherkenning worden de kleine 

wijzigingen vaak niet gedetecteerd en blijven de kleine aanpassingen buiten beeld. Als je het als 

mens zelf beoordeelt, is het vaak preciezer en leidt dat tot kleine oppervlakte wijzigingen. Dit kan 

leiden tot irritatie bij de boeren. Daarnaast denk ik ook niet dat de boeren nu met de 

mutatieherkenning meer betrokken zijn dan voorheen. Ze moeten altijd zelf ook de wijzigingen 

doorgeven. Daarin is niks veranderd. 

 

- Niels Joosse: Met de privacy zit het wel goed. Voor de mutatieherkenning en beoordelingen 

worden namelijk alleen satellietbeelden gebruikt en hierop zijn geen mensen te zien. Overigens 

kunnen algoritmes de mens nooit vervangen. Het systeem kan het functiegebruik (agrarisch 

grasland / recreatief park / gazon) van de percelen namelijk minder goed herkennen dan de 

mens. 

 

- Deelnemer 1: Waarom is het aantal onduidelijke percelen nog steeds zo groot met zulke goede 

trainingsdata? 

- Niels Joosse: Ik kan het antwoord hierop niet geven. De eisen aan niet gemuteerde percelen zijn 

heel erg hoog. De kans dat een perceel niet in de groep “ongewijzigd” terecht komt, is heel 

groot. Je moet er namelijk heel erg zeker van zijn. Het gebruik van satellietbeelden speelt hierbij 

misschien een rol. Sommige dingen kan je namelijk niet goed zien op een satellietbeeld.  

- Jan Bruijn: De kwaliteit van een beeld speelt een rol. Kan je dan niet beter luchtfoto’s gebruiken? 



- Niels Joosse: Voor de RVO zijn er andere eisen. Zo mag landbouwgrond bijvoorbeeld voor 

bepaalde tijd een andere functie hebben zoals een ijsbaan in de winter, of een festival of 

camping in de zomer. Als het op een gegeven moment maar weer weg is. Dit kunnen wij 

controleren met satellietbeelden. De percelen zijn aangepast op tien centimeter beeld. Dit is 

allemaal verplicht van de BGT.  

- Deelnemer 2: Wij doen veel mutatiesignalering vanuit tien centimeter met luchtfoto’s met 

behulp van AI. 

- Deelnemer 3: 'Aardig' proces, maar er zit nog heel veel 'handwerk' aan. Wanneer je het 

beheerproces integraal bekijkt, zou je veel handiger/ efficiënter het beheer van alle BGT-

objecten (BGT, BAG, WOZ, BOR) in één proces kunnen opnemen.  In één keer alles signaleren van 

een goede luchtfoto. Ik durf de stelling aan dat dit goedkoper is en dat de kwaliteit beter is. 

 

- Deelnemer 2: Hoe doen andere Europese landen dit? Daar ontvangen ze ook EU-subsidie. 

- Niels Joosse: Wij werken ook samen met de Vlamingen. Die besteden het niet uit, maar hebben 

mutatieherkenning in eigen beheer. Denemarken en Zweden zijn er ook mee bezig. Wij zijn wel 

de voorlopers hierin. Er wordt weinig actief samengewerkt, maar er zijn wel initiatieven. Een 

ander punt is dat de Europese eisen vreemd zijn omdat je langs een lat wordt gelegd met welke 

materialen je hebt. Wij hebben heel veel data, waardoor we dus heel streng worden 

gecontroleerd. Wij hebben voor een extern bedrijf gekozen omdat wij zelf niet de kennis in huis 

hebben om de mutatieherkenning in elkaar te zetten. Wel nemen we de Europese richtlijnen 

over het gebruik van AI door met de externe partij, zodat deze zoveel mogelijk worden 

nageleefd. 

 

UTwente casus: Sloppenwijken 
Drones, kunstmatige intelligentie en ethiek casus uit Afrika 

Presentatie door: Caroline Gevaert 

 

Er is steeds meer verstedelijking in Afrika en andere landen. Het probleem hierbij is dat ontzettend 

veel mensen in sloppenwijken wonen in arme omstandigheden en met weinig controle en diensten. 

In die gebieden komen vaak ook meer natuurrampen voor. Deze natuurrampen nemen steeds meer 

toe als gevolg van de klimaatverandering.  

 

We hebben echter geen idee waar en hoe dit aan het gebeuren is. Mensen die hulp willen 

organiseren in Afrika hebben vaak geen goede informatie over de sloppenwijken. Dus willen we met 

drones en satellietbeelden die informatie verkrijgen om hulp te kunnen bieden. De satellietbeelden 

kan je gebruiken om gebouwen te herkennen. 

 

Met dronebeelden hebben we een sloppenwijk in kaart gebracht. Met die beelden kon de 

Wereldbank en lokale regering betere maatregelen ontwerpen en hun geld beter investeren om zo 

de wijk te verbeteren.  

 

Na het maken van de beelden hebben we de lokale regering en bedrijven gevraagd hoe we de 

beelden konden gebruiken en waarbij de beelden konden helpen.  

- De beelden droegen bij aan de digitalisering want de foto’s waren veel duidelijk zichtbaar dan 

voorheen.  



- Ook kon het veldwerk worden versneld omdat je van tevoren al weet waar je heen gaat en waar 

de gebouwen zijn. 

- Er was ook nieuwe informatie beschikbaar in de dronefoto’s.  

- Ook waren de beelden belangrijk voor de samenwerking met de lokale bevolking. Je kan met de 

beelden beter uitleggen waarom bepaalde maatregelen worden genomen of waarom niet.  

 

Wat zien we eigenlijk op de beelden? 

De lokale context is heel belangrijk om te begrijpen wat je ziet op de beelden en wat het betekent. 

Ga in gesprek met de mensen die uit de context komen.  

Het bleek bijvoorbeeld dat gele containers vaak dienen om water te verzamelen. 

 

Hoe zit het met privacy van de dronebeelden? 

Je ziet op de beelden soms de achtertuin van mensen en je ziet bijvoorbeeld hun was hangen. Dit zijn 

mogelijk objecten waarvan de mensen niet willen dat ze zichtbaar zijn voor anderen. 

We wilden beter begrijpen welke objecten je kan zien op de dronebeelden, waarvan de mensen 

liever niet zouden hebben dat andere mensen die zouden zien. Dit hebben we nagevraagd bij twee 

wijken. Mensen in Rwanda wilden bijvoorbeeld niet dat mensen hun vuil in hun achtertuin zouden 

zien. Of in Tanzania waren mensen gevoelig over beelden van openbare toiletten zonder dak. Twee 

sloppenwijken in Oost-Afrikaanse landen maar met hele verschillende ideeën betreft de objecten die 

gevoelig zijn voor de privacy. In beide gevallen was de maatschappelijke context heel belangrijk. 

 

Kunnen de beelden dienen als open data? 

Hiervoor moet er eerst goed nagedacht worden over wat de mogelijke gevolgen zijn van het 

ontsluiten van de data.  

 

Er mag eigenlijk niet gebouwd worden in de overstromingsgebieden. Toch zijn veel sloppenwijken 

gebouwd in overstromingsgebieden vanwege armoede. Deze overstromingsgebieden zijn vaak nog 

niet bebouwd met huizen en arme mensen willen vaak dicht bij de stad wonen want daar is werk en 

inkomen. 

Als we alle beelden van gebouwen van sloppenwijken openbaar maken, maak je ook de gebouwen 

openbaar die in de overstromingsgebieden liggen. Op deze manier kan je heel duidelijk zien dat een 

aantal gebouwen overstroomd kunnen worden. Ook is te zien welke gebouwen weg moeten en 

welke mensen mogelijk verplaatst moeten worden omdat het verboden is om hier te wonen.  

 

Gebruik je de beelden dus om de mensen daar te helpen? Of worden deze mensen door het maken 

van de beelden dan uit hun huis gezet omdat zij daar eigenlijk niet mochten bouwen? Pas dus op 

voor mogelijk misbruik van de data. 

 

AI 

Niet alle gebouwen worden door de algoritmen herkend op de beelden. Als je enkel uitgaat van de 

techniek worden hierdoor mogelijk mensen niet geholpen.  

 

Hoe zit het met bias? Sloppenwijken worden minder goed herkend dan andere delen van de stad. 

 

Welke waarden worden meegenomen? Praat hierover met mensen. 

Value transparency → Doel 

Translation transparency → Maatschappelijk probleem dat wordt vertaald naar een AI-probleem  

Performance transparency → Hoe nauwkeurig is het model? 



Consistency transparency → Hoe consequent is het model?  

 

- Frank Verschoor: Vind jij dat de gedeelde data ook voor andere doeleinden mogen worden 

gebruikt? 

- Caroline Gevaert: Als je data gaat delen, worden ze altijd ergens anders voor gebruikt. Je deelt de 

data met heel veel verschillende mensen. Onze beelden werden bijvoorbeeld ook uitgeprint en 

opgehangen in de sloppenwijken. De mensen hadden er zelf ook baat bij. Bij het delen van de 

data moet je altijd bedenken wat de mogelijke misbruiken zijn en die proberen tegen te gaan. 

 

- Deelnemer 4: Zijn jullie bekend met Missing Maps van RedCross? 

- Caroline Gevaert: Daar zijn we mee bekend. Missing Maps is bezig met vrijwilligers om met 

behulp van satellietbeelden gebouwen in kaart te brengen. Wij gebruiken ook Missing Maps, 

maar ook andere gelijksoortige platforms.  

 

- Deelnemer 5: Komt er nog een vervolg op dit onderzoek? 

- Caroline Gevaert: Ja dit onderzoek heeft meerdere verschillende vervolgen. Momenteel 

onderzoeken we wat voor soort bias in deze algoritmen zitten en wat voor gevolgen die hebben 

als je deze data gaat gebruiken. 

 

- Deelnemer 7: In hoeverre is vergelijkbare dronedata te gebruiken om te bepalen waar mensen 

zich dan wél kunnen vestigen als blijkt dat ze in een (gevaarlijk) overstromingsgebied wonen? 

- Caroline Gevaert: Dat is per situatie verschillend. Bij dronedata moet je fysiek daarheen. Het 

geeft wel gedetailleerde beelden. Het is geschikt voor een gedetailleerde planning als je denkt 

dat een bepaald gebied geschikt is. Satellietdata is geschikter voor een groter gebied en daarbij 

hoef je niet per se zelf fysiek naar de locatie toe.  

Advies RVO 

 
 

- Gerhard Kuiper: We blijven inzetten op de samenwerking, maar dit kan altijd beter. Ook op het 

gebied van privacy kan je bespreken wat je ziet en hoe je daarmee omgaat. Dit vereist nog veel 



aandacht. Het meer transparant communiceren naar onze relaties hoe en waarvoor we 

algoritmes gebruiken, nemen we zeker mee. Het voorbeeld van gemeente Amsterdam spreekt 

me erg aan. 

- Frank Verschoor: Er is een verschil tussen ethiek van AI en data en richting open data. Ook van 

open data kunnen mensen misbruik maken. Juist omdat het gemakkelijk door iedereen te 

gebruiken is. Hoe ga je daarmee om?  

- Deelnemer 8: Het gebruik van data voor een ander doeleinde is niet per definitie misbruik. Als 

met behulp van de beelden van sloppenwijken wordt gehandhaafd dat er niet in de 

overstromingsgebieden gebouwd mag worden, is dat een heel gezonde actie naar mijn idee. 

 

Ethiek van mutatiesignalering 
Presentatie door: Emily Daemen 

 

Zeven ethische waarden voor het verantwoord gebruik van locatiedata: 

1. Rechtvaardig doelgericht. Maak een enkelvoudig doel voor je project. Dien hierbij een 

maatschappelijk doel. Gebruik alleen noodzakelijke data voor je project die aansluiten op je 

doel.  

2. De werkelijkheid eerlijk weerspiegeld (bias). Let erop dat je de werkelijkheid zoveel mogelijk 

in kaart brengt. Let op de kwaliteit van de data en de vooringenomenheid van de mens in de 

data. 

3. De omgeving intensief betrokken. Ga bijvoorbeeld met bewoners in gesprek en betrek ze bij 

het project. Zoals de boeren in de RVO casus die met de app zijn betrokken.  

4. Onder controle (autonomie) en toezicht van mens. Vertrouw niet alles wat uit de 

technologie en de machine naar voren komt. Controleer altijd of het daadwerkelijk klopt. 

Voornamelijk bij AI. 

5. Openheid en transparantie. Volgens de wet “open, tenzij”. Kijk hoe je de data open kan 

maken. Actieve transparantie is dat het proces ook uitlegbaar moet zijn en dat de informatie 

de juiste mensen moet bereiken. 

6. Technisch robuust en veilig. Beperk de risico’s. Zorg ervoor dat het systeem goed loopt en 

betrouwbaar is. 

7. Privacy gewaarborgd. AVG als wettelijke basis.  

8. Anders. (Eventuele aanvullingen op de waarden) 

 

- Deelnemer 1: Doelbinding is de dood in de pot. Ik zit aan de uitvinding kant. Je kan niet altijd 

vooraf voorspellen wat er mogelijk gaat gebeuren. Je kan nooit in het begin alles al afbakenen in 

je doel. Als je dit wel probeert te doen, belemmer je ontzettend veel innovaties. Het is een mythe 

dat je vooraf kan bedenken waar alle data mogelijk voor wordt gebruikt. Je kan er wel op 

proberen te sturen. 

- Fran Meissner: Er zit een verschil tussen het doel voor je project waarvoor je data en de AI 

gebruikt en het doel om data te delen en gevolgen of misbruik hierbij. Je moet goed kunnen 

uitleggen waarom het nodig is. Bespreek met elkaar de mogelijke gevolgen ook in verband met 

hoe je de werking van de AI kunt verklaren. 

- Caroline Gevaert: Je kan niet alle doelen bedenken waarvoor data mogelijk misbruikt kunnen 

worden. Het heeft wel zin om te bedenken waarvoor data misbruikt kunnen worden en als dat 

niet precies hetzelfde is als je doel, kan je die data weglaten. Vooral als het mogelijke misbruik 

van data niet precies hetzelfde is als het oorspronkelijke doel van de dataverzameling. Als ik 



bijvoorbeeld niet wil dat je mijn auto ziet op de luchtfoto, en jij de luchtfoto gebruikt om 

gebouwen in kaart te brengen. Dan kun je gemakkelijk mijn auto vervagen voordat je het beeld 

openbaar maakt. Je houdt je originele data dan wel ergens opgeborgen, maar bij het openbaar 

maken vervaag je wat je niet nodig hebt. 

- Deelnemer 8: Doelbinding, zie BGT. Het inmeten van bomen is niet alleen voor de 

boombeheerder belangrijk. 

 

- Jan Bruijn: Is het open en transparant zijn met beelden niet een inbreuk op de privacy? 

- Deelnemer 4: Voorbeeld open en transparant: https://algoritmeregister.amsterdam.nl/ 

- Emily Daemen: Bij actieve transparantie leg je uit wat je wel of niet laat zien en wat de kwaliteit 

van de beelden is of welke berekeningen er zijn gebruikt. Dus leg je de metadata goed uit. Bij 

openheid bekijk je of het gaat om persoonlijke data en bedenk je wat je wel of niet open kan 

laten zien. 

- Deelnemer 8: Zelfs bij 2,5 centimeter luchtfoto’s is maar weinig te herkennen wat tot privacy 

problemen kan leiden. 

 

- Deelnemer 5: In hoeverre ervaren mensen belemmeringen in hun proces vanwege ethiek/AVG? 

- Deelnemer 8: Wij kunnen de beelden van parkeerhandhaving bijvoorbeeld niet gebruiken omdat 

er kentekens op staan. 

- Deelnemer 4: Sinds kort zijn de panoramabeelden van Amsterdam niet meer openbaar, omdat er 

een klacht van een burger was. Blurringalgoritme wordt nu verbeterd, waarna de 

panoramabeelden weer openbaar zullen worden. 

Reflectie en open gesprek 

 
 

- Deelnemer 7: Ik heb gekozen voor de optie ‘anders’. Het gaat ook om gelijkwaardigheid. Als je 

beelden gaat publiceren van (kwetsbare) mensen in sloppenwijken; doe dat dan ook van de 

mondige mensen (het presidentieel paleis et cetera). We zijn nu heel erg gefocust op de boeren 

en de bewoners van sloppenwijken, maar bedenk dat je ook de andere kant kan laten zien. 

Controleer altijd wat je zelf constateert met de context van de directe bewoners. 

 

- Deelnemer 5: Het valt mij op dat het waarborgen van privacy toch een beetje onderaan staat. Ik 

ben ervan overtuigd dat iedereen die hier zit, werkt met het idee van ‘ik wil graag wat toevoegen 

https://algoritmeregister.amsterdam.nl/


voor de maatschappij, goede data ontsluiten, casussen helpen en meer inzicht bieden’. Privacy 

moet je hierbij zeker in gedachten houden, maar tegenwoordig is het zo strikt waardoor je heel 

veel mooie dingen niet kan doen. Waar ligt dan de grens? Wat is dan precies privacy? Privacy 

botst vaak met wat je allemaal zou kunnen doen voor de samenleving. Worden we niet te veel 

beperkt? Als het misgaat, komt dat dan door slechte communicatie tussen mensen of wat we 

met de techniek produceren? Meestal wordt de schending van privacy meteen afgeschoven als 

fout van de AI of de techniek. Terwijl ik denk dat het vaak gewoon komt door de slechte 

communicatie tussen mensen. 

- Frank Verschoor: Je moet oppassen dat het waarborgen van privacy ook geen afvinklijstje wordt, 

maar dat je zelf echt intrinsiek de privacy van burgers wil beschermen. 

 

Afsluiting  
- Frank Verschoor: Ik wil alle sprekers bedanken en vragen wat ze ervan vonden. 

- Caroline Gevaert: Ik vond het heel interessant en leuk om zoveel verschillende aspecten te 

horen. Ik vond het leuk om te horen hoe het in Nederland terugkomt en waar de verschillen zijn. 

- Niels Joosse: Ik vond het een hele leuke ochtend en ik ben verrast over alle reacties. We nemen 

alle reacties door. Het was me al duidelijk dat we meer met transparantie moeten doen. Hiervoor 

gaan we binnen RVO een manier voor vinden. Dit geldt ook voor het openbaar maken van data. 

Toch vraag ik me nog wel af: Je kan iets transparant maken, maar wat is de motivatie om iets 

daadwerkelijk aan te passen? Een mutatiesignaal zegt mij weinig als burger.  

- Emily Daemen: Ik vond het vooral interessant om zowel de verschillen als de overeenkomsten in 

de casussen te bespreken met elkaar. 

- Jan Bruijn: Ik vond de waarden die jullie naar voren brachten heel interessant. Deze waarden 

moet je altijd voor ogen houden als je met deze materie bezig bent. We hebben veel geleerd. Ik 

wil iedereen van harte uitnodigen om onze website te bezoeken “wijsmetlocatie.nl ”. We gaan 

door met het publiceren over AI, Digital Twin, et cetera. Ik nodig jullie uit om je eigen casus 

kenbaar te maken op deze website. Mogelijk nodigen we je dan ook uit om iets te vertellen in 

een vervolgsessie. In verbinding met elkaar leer je om deze techniek goed en verantwoord te 

gebruiken. Maak er gebruik van en keep in touch! 

 

Nabespreking 

Het gesprek over de ethische waarden bij het gebruik van data is het belangrijkst. In hoeverre wil je 

daadwerkelijk mensen betrekken en informeren? Het moet geen afvinklijstje zijn. Neem het echt 

mee in je eigen proces. Wat is het precies en hoe organiseer je het dan? 

 

→ Hoe neem je deze waarden mee in je eigen casus? Hoe zet je mensen hiertoe aan? 

 

 

 


