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Geachte heer/mevrouw
 
Op 9 december 2022 heeft u Gedeputeerde Staten op grond van de Wet open overheid (Woo) 
verzocht om informatie. Wij hebben uw verzoek ontvangen op 14 december 2022. 
 
Op 5 januari 2023 is u, namens Gedeputeerde Staten de ontvangst bevestigd van uw Woo-verzoek en 
is u gevraagd uw verzoek te specificeren. U heeft uw verzoek gepreciseerd op 12 januari 2023. Op 13 
januari 2023 hebben wij de beslistermijn van uw Woo-verzoek verdaagd en is u te kennen gegeven dat 
u uiterlijk op 1 februari 2023 een besluit tegemoet kon zien.  
 
Met dit schrijven ontvangt u het besluit op uw Woo-verzoek. 
 
Inhoud van uw verzoek 
In uw Woo-verzoek van 9 december 2022 verzoekt u om: 

- “Een overzicht van alle algoritmes die Provincie Zeeland gebruikt bij de dienstverlening; 
- Alle documenten over de algoritmes waaronder handleiding, software, communicatie en e-

mails. Daaronder wordt mede verstaan informatie over het gebruik en de werking van 
algoritmes en/of modellen; 

- Alle informatie en communicatie (brieven, overzichten, notities, adviezen, telefoonnotities, e-
mailberichten, correspondentie, (IAMA) rapportages) in welke vorm dan ook, omtrent impact 
assessments bij het gebruik van algoritmes, indien het algoritme wordt ingezet om evaluatie 
van of beslissingen over mensen te maken.” 

 
In uw specificatie van het Woo-verzoek van 12 januari 2023 heeft u aangegeven dat uw verzoek 
specifiek ziet op de algoritmes die de provincie gebruikt om besluiten over mensen te nemen of 
mensen te evalueren. Daar ziet het begrip ‘dienstverlening’ ook op. 
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Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Op grond van artikel 4.1, eerste lid, van de Woo kan 
eenieder een verzoek om informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid 
van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.  
 
Artikel 4.1, zevende lid, van de Woo bepaalt dat een verzoek om informatie wordt ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo. Een bestuursorgaan zal het verstrekken 
van de gevraagde informatie achterwege kunnen (dan wel moeten) laten wanneer zich een of meer 
van de in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo genoemde uitzonderingen en beperkingen voordoen. 
 
Op basis van uw verzoek is gezocht naar de documenten die betrekking hebben op de bestuurlijke 
aangelegenheid tot het moment van de ontvangst van uw verzoek. Dat laatste moment is bepalend 
voor de reikwijdte van uw verzoek. 
 
Inventarisatie 
Gelet op de door u omschreven aangelegenheid is gezocht binnen de systemen van Gedeputeerde 
Staten. Hierbij is er alles aan gedaan om tot een zo volledige mogelijke inventarisatie te komen. Het 
zoekproces is als volgt vormgegeven: op basis van de proces-, data- en IT-architectuur van de 
provincie Zeeland is gekeken of er binnen digitale processen -en systemen algoritmes worden 
toegepast die leiden tot een digitale selectie op basis van persoonskenmerken.  
 
Bij de inventarisatie zijn geen documenten aangetroffen die vallen onder de reikwijdte van uw verzoek. 
Provincie Zeeland maakt geen gebruik van algoritmes die aan de door u gestelde criteria voldoen, 
zijnde algoritmes waarbij een Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) moet worden 
opgemaakt. 
 
In oktober 2020 heeft de D66 fractie van de Provinciale Staten van Zeeland vragen gesteld in gevolge 
van artikel 44 van het reglement van Orde, aangaande het gebruik van algoritmes. Deze vragen en 
beantwoording zijn openbaar gepubliceerd en is te vinden op de website van de Provincie Zeeland, 
https://www.zeeland.nl/sites/default/files/digitaalarchief/IB21_2d43b6a8.pdf 
 
Besluit 
Gelet op het voorgaande wijzen wij uw verzoek om informatie af. Wij hebben geen documenten die 
onder de reikwijdte van uw verzoek vallen.  

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 

F.A.J. Brasz 
Afdelingsmanager Informatie en Automatisering 

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 

https://www.zeeland.nl/sites/default/files/digitaalarchief/IB21_2d43b6a8.pdf
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Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: 
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,  
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. 
 
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. 
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag 
na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt 
gehouden.  
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de 
informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/bezwaar-maken 
 
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 

https://www.zeeland.nl/bezwaar-maken
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