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Aanleiding opdracht 

De Tweede Kamer heeft op 5 maart 2019 met algemene stemmen de motie-Van der 

Lee c.s. aangenomen, die uitspreekt dat een parlementaire enquête naar de 

aardgaswinning in Groningen wenselijk is.  

De parlementaire enquêtecommissie heeft haar onderzoeksvoorstel1 op 4 februari 

2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 9 februari is deze enquêtecommissie 

naar de aardgasgaswinning in Groningen formeel ingesteld. Het doel van de enquête 

is waarheidsvinding en het verkrijgen van verklarend inzicht in de besluitvorming over 

de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de fysieke versterking van de meest 

risicovolle woningen in Groningen. Dit maakt het voor de commissie mogelijk te 

komen tot oordeelsvorming over de gehele periode en lessen te trekken, om daarmee 

bij te dragen aan toekomstperspectief voor Groningen en de ontwikkeling van 

toekomstig beleid. Op dit moment heeft het ministerie van Financiën middels 

verschillende deelleveringen voldaan aan de vordering2 van de parlementaire 

enquêtecommissie.  

De opdrachtgever ------------- wil graag de bevindingen van de ADR over 

de wijze waarop de zoekvragen/zoektermen zijn geformuleerd en over de 

volledigheid van de gehanteerde zoekvragen/zoektermen. De zoektermen 

vormen in “Zoek en Vind” de basis voor de selectie aan relevante documenten ten 

behoeve van de vordering. De vordering bestaat uit meerdere vragen 

(informatieverzoeken) die afzonderlijk beantwoord zijn, inclusief bescheiden 

ter onderbouwing. Belangrijk aspect bij de beantwoording van de 

informatieverzoeken is de mogelijkheid tot het afleggen van verantwoording 

achteraf over de manier waarop de leveringen tot stand zijn gekomen. 

De ADR heeft de doelstelling van de opdrachtgever vertaald in de 

volgende onderzoeksvraag: 

Welke bevindingen heeft de ADR bij de geformuleerde zoekvragen en de 

op basis daarvan aangeleverde informatie? 

1

onderzoeksvoorstel_voor_een_parlementaire_enquete_over_de_aardgaswinning_in_groningen 
2 Een verzoek van de parlementaire enquête naar schriftelijke inlichtingen en documenten bij 
betrokken organisaties 

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/motie_parlementaire_enquete_gaswinning.pdf
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/motie_parlementaire_enquete_gaswinning.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/peag
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/onderzoeksvoorstel_voor_een_parlementaire_enquete_over_de_aardgaswinning_in_groningen.pdf
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Voor een volledige3 beantwoording van de vragen van de parlementaire 

enquêtecommissie is het van belang dat de bronnen doorzoekbaar zijn (Dit valt nu 

buiten scope) en is het van belang dat alle relevante zoektermen gebruikt worden. 

Anders gezegd: zijn de gekozen/gehanteerde zoektermen afdoende om alle potentieel 

relevante suggesties te genereren? Immers niet gevonden door “Zoek en Vind” 

betekent misschien onterecht niet aanwezig in de deellevering. 

In hoofdstuk 1 gaan wij kort in op de gekozen aanpak van de ADR om de 

onderzoeksvraag te beantwoorden. In hoofdstuk 2 geven wij antwoord op de 

onderzoeksvraag, waarna in hoofdstuk 3 de aanbevelingen volgen. In hoofdstuk 4 

staat de verantwoording van het onderzoek en in hoofdstuk 5 volgt de ondertekening 

van dit rapport. 

3 Volledige in de zin van gevuld met alle relevante documenten 
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1 Gekozen aanpak ADR 

De ADR heeft, in afstemming met de opdrachtgever, besloten tot een (experimentele) 

aanpak welke een zo klein mogelijke belasting legt op het team binnen Financien (FIN)

wat zich bezig heeft gehouden met het samenstellen van de (deel)leveringen. Om 

deze reden is gekozen voor een datagedreven aanpak. In hoofdstuk 4 is deze aanpak 

gedetailleerd verantwoord. We zullen deze aanpak hier kort toe lichten, zodat de lezer 

de uitkomsten in de navolgende hoofdstukken kan volgen en in perspectief kan 

plaatsen.  

In ons onderzoek hebben we onderzocht of de zoektermen van team FIN volledig zijn 

zodat de kans op het missen van relevante documenten kleiner is. De ADR heeft niet 

rechtstreeks naar de opgestelde zoekvragen van FIN gekeken maar eigen zoekvragen 

opgesteld en de uitkomsten vergeleken met de uitkomsten van FIN. Het voordeel van 

deze aanpak is dat eventuele zoektermen/documenten welke Financien gemist heeft, 

ontdekt en eventueel hersteld kunnen worden.  

De ADR heeft brede zoekvragen gegenereerd op basis van openbare bronnen. Deze 

brede zoekvraag levert een eerste set met mogelijk relevante documenten op. Om 

deze set verder te verkleinen en tot de meest kansrijke (mogelijk relevante) 

documenten te komen is vervolgens de data science techniek topic modeling (zie 

paragraaf 4.2.1 voor uitleg over topic modeling) toepgepast op deze eerste set van 

documenten. Op basis van drie relevant gekwalificeerde topics (zie paragraaf 4.2.5 

voor een beschrijving van de selectie) zijn uiteindelijk 1104 documenten voorgelegd 

aan het team FIN die volgens de topicscores een zeer hoge kans op relevantie hadden 

(zie ook 4.2.6). Deze zijn vervolgens beoordeeld door team FIN. In Hoofdstuk 2 gaan 

wij in op de uitkomsten van deze beoordeling waarmee we een antwoord geven op 

de onderzoeksvraag.  

4 Deze 110 documenten waren voor zover de ADR dat op dat moment kon bepalen niet 
gevonden door de zoekvragen van FIN 
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2 Van 52 niet door FIN gevonden documenten 
zijn er 9 als relevant voor levering aangemerkt 

In dit hoofdstuk gaan we in op de onderzoeksvraag: 

Welke bevindingen heeft de ADR bij de geformuleerde zoekvragen en de op 

basis daarvan aangeleverde informatie? 

De ADR heeft met betrekking tot de door FIN opgestelde zoekvragen de volgende 

bevinding:  

“Niet alle relevante documenten zijn gevonden door de door FIN opgestelde 

zoekvragen. Van 52 niet door FIN gevonden documenten zijn er 9 door FIN als 

relevant voor levering aangemerkt.” 

Met behulp van de door de ADR opgestelde zoekvraag en gekozen relevante topics 

zijn er 110 documenten, uit een massa van 20.262 meest kansrijke documenten, 

geselecteerd die ter beoordeling voor zijn gelegd aan het team van Financiën (FIN). 

Van deze 110 documenten geeft team FIN voor 55 documenten aan dat zij eenzelfde 

of vergelijkbaar document al in een levering of in een nalevering5 hebben 

aangeleverd6. De overige 55 documenten zijn niet door de geformuleerde zoekvragen 

van team FIN gevonden. Van deze 55 documenten kunnen drie documenten niet 

langer binnen Zoek en Vind gevonden worden doordat het document tussen het 

moment van opvragen en het moment van beoordelen verplaatst is. Deze verplaatste 

documenten laten wij verder buiten beschouwing. Daarmee resteren 52 documenten 

ter beoordeling welke FIN niet eerder heeft gevonden.  

Van deze 52 documenten heeft FIN er 47 (90,0%) als potentieel kansrijk document 

aangemerkt binnen de context van de vorderingsvragen, waarvan 9 (17,3%) als 

relevant genoeg om aan te leveren aan de commissie. Belangrijke redenen om een 

potentieel kansrijk document niet aan de commissie aan te leveren zijn onder andere 

dat het een conceptstuk betreft, de status van het document onduidelijk is, of het een 

dubbeling betreft van een ander document. 

5 Vrijwel alle documenten die in de nalevering zijn aangeleverd zijn door FIN als niet relevant 
beoordeeld. Maar omdat FIN de afspraak had met de commissie om ook alle niet-relevante 
documenten te leveren, zijn deze stukken in een nalevering wel aangeleverd. 
6 Financiën heeft meerdere leveringen aan de commissie gedaan, waarvan een aantal op een 
moment nadat wij de gegevens uit Zoek en Vind hebben opgevraagd. Daarmee kunnen wij 
deze geleverde documenten niet herkennen als aangeleverd, ook al zijn ze dat dus in een later 
stadium wel. Het gegeven dat team FIN 50 procent van de ADR suggesties zelf al heeft 
aangeleverd, is een goede indicatie dat de ADR set kansrijke documenten ook daadwerkelijk 
documenten bevat die relevant zijn om aan de commissie aan te leveren. 
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De ADR heeft geanalyseerd waarom deze 9 niet gevonden zijn door de zoekvragen 

van Financiën. Uit de analyse van de ADR blijkt dat 4 van de 9 (44%) documenten 

niet door de zoekvragen van FIN gevonden zijn omdat deze documenten niet de term 

“aardgas” bevatten. De 4 documenten bevatten wel termen als: “gasgebouw”, 

“gasinkomsten”, “gasdossier”, “gaswinning”, “gasbaten”, “gasbesluit”, “gas”. Zou FIN 

hier als zoekterm “gas*”7 gebruikt hebben dan zouden deze documenten wel in de 

zoekresultaten naar voren zijn gekomen. 

1 document is niet gevonden omdat deze niet de term “aardbeving” bevatte. Dit 

document ging over de concept deal met de NAM over de vergoeding van de kosten 

voor de stuwmeerregeling, de financiële compensatie van schademeldingen in 

Groningen voor mensen met kleine schade. 

De resterende 4 documenten zaten meer dan 1 zoekterm af van een hit. Dit wil zeggen 

dat er meer dan één zoekterm in de zoekvraag van FIN is die geen hit geeft 

voor het document. 

7 De * is een wildcard. De wildcard staat voor 0 of meer willekeurige tekens. 
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3 Aanbevelingen en/of vervolgstappen 

Met behulp van de data gedreven aanpak heeft de ADR documenten gevonden die 

relevant zijn binnen de context van de vorderingsvragen die niet zijn gevonden door 

de zoekvragen van team FIN. Een groot deel van de door de ADR gevonden en 

voorgelegde documenten is relevant binnen de context van de vorderingsvragen, 

maar daarmee niet automatisch relevant om aan te leveren aan de 

enquêtecommissie. 

Voor een toekomstige enquêtecommissie of WOB-verzoek waarbij grote 

hoeveelheden bestanden doorzocht moeten worden, zou de techniek topic modelling 

aan de voorkant ingezet kunnen worden voor een eerste grote filtering, waardoor de 

inzet van medewerkers efficiënter kan plaatsvinden door ze te laten zoeken binnen 

een al meer afgebakende massa. 
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4 Verantwoording onderzoek 

4.1 Werkzaamheden en afbakening 

De opdrachtgever wil graag de bevindingen van de ADR bij de wijze waarop, binnen 

het team FIN, de dossiers tot stand zijn gekomen voor de parlementaire enquête. 

Voor elke vordering, bestaande uit meerdere vragen, is een dossier opgesteld 

inclusief bescheiden ter onderbouwing waarmee de vragen aan de commissie 

beantwoord worden. De opdrachtgever streeft er naar een volledige en transparante 

beantwoording op de vragen van de commissie en vraagt daarom naar deze 

bevindingen. Mochten de bevindingen aanleiding geven tot nieuwe relevante 

documenten dan kan zij deze nog naleveren aan de parlementaire 

enquêtecommissie. Daarnaast zouden met behulp van deze bevindingen leerpunten 

voor een eventuele volgende parlementaire enquête worden getrokken.  

Deze doelstellingen van het onderzoek zijn gerealiseerd door het beantwoorden van 

de volgende onderzoeksvraag:  

Welke bevindingen heeft de ADR bij de geformuleerde zoekvragen en de op basis 

daarvan aangeleverde informatie? 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd tussen 01-11-2021 en 01-03-2022. In paragraaf 

4.2.1 wordt de (experimentele) aanpak in zijn algemeenheid toegelicht. In 

paragraaf 4.2.2 t/m paragraaf 4.2.6 worden de verschillende stappen om tot 

beantwoording van de onderzoeksvraag te komen toegelicht. In paragraaf 4.3 

worden eventuele beperkingen van het onderzoek besproken.  
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4.2 Aanpak onderzoeksvraag 

4.2.1 Experimentele aanpak op hoofdlijnen 

Een handmatige herevaluatie van de aanpak door het team FIN is niet alleen enorm 

tijdrovend, maar voegt bovendien niet direct waarde toe aan (het inzicht in) de 

aanlevering. In Zoek en Vind bevinden zich miljoenen bestanden. Dit herevalueren 

zou een tijdrovende exercitie zijn. Daarnaast hebben wij niet meer expertise in huis 

op het gebied van aardgaswinning dan de door FIN geraadpleegde domeinexperts die 

betrokken zijn geweest bij het opstellen van de zoektermen. Daarom hebben we voor 

een experimentele opzet gekozen, waarbij we ons richten op volledigheid van de 

aangeleverde documenten door machine learning modellen te gebruiken om de 

documenten in Zoek en Vind te beoordelen op relevantie voor het Groningendossier. 

Door ons te richten op de volledigheid van de aangeleverde documenten proberen we 

na te gaan of er geen blinde vlekken zijn geweest bij het opstellen van de zoektermen 

door team FIN. Immers als er door onze alternatieve methode veel zeer relevante 

documenten gevonden worden, kan dit er op wijzen dat de zoektermen niet volledig 

waren. Bij de beoordeling van relevantie van een door de ADR gevonden document is 

nog wel een aanvullende vertaalslag naar de specifieke vorderingsvragen nodig, 

omdat in onderling overleg is besloten dat FIN de vorderingen van de 

enquêtecommissie niet aan de ADR verstrekt, mede gezien het vertrouwelijke 

karakter ervan. 
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Figuur 1 geeft visueel de relaties tussen de versc Om niet alleen de topics in isolatie, 

maar ook in samenhang te beoordelen, hebben we nog aanvullend documenten 

aangeleverd op basis van hun score op de optelling van de waarschijnlijkheden van 

de vier relevante topics. hillende documentenverzamelingen binnen het onderzoek 

van FIN weer. Het onderzoek focust zich op alle bestanden die beschikbaar zijn in 

Zoek en Vind. In het onderzoek is buiten beschouwing gelaten in hoeverre Zoek en 

Vind alle bronnen en documenten kan benaderen en doorzoeken. Dit is gedaan omdat 

hiervoor toegang nodig is tot de productieomgeving van Zoek en Vind en de 

onderliggende bronnen. Deze toegang is niet binnen de doorlooptijd van het 

onderzoek te realiseren. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, onderzoeken we 

in hoeverre de set van mogelijke relevante documenten gevonden door de zoekvragen 

van FIN de set van relevante documenten omvat (in hoeverre overlappen de ‘gele’ en 

‘blauwe’ verzamelingen elkaar in Figuur 2). Er is besloten om een set van mogelijke 

relevante documenten zo objectief mogelijk samen te stellen door het toepassen van 

topic modeling.  

Figuur 1 - Visuele weergave van de verschillende documentenverzameling binnen 
FIN. De groottes van de verzamelingen zijn ter illustratie en fictief en zijn dus geen 
representatie van de werkelijkheid.  
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Op basis van text mining en topic modeling op openbare bronnen worden zoekvragen 

opgesteld die gebruikt worden om in Zoek en Vind naar documenten te zoeken. 

Vervolgens wordt op dit resultaat nogmaals topic modeling toegepast om tot een 

verkleinde set van mogelijk relevante documenten te komen, waarvan de resultaten 

vergeleken worden met die van team FIN. Hierna zal door het team FIN een extra 

vertaalslag gemaakt moeten worden om aan te geven wel documenten relevant zijn 

in de context van de vorderingsvragen, omdat de ADR geen inzicht heeft in deze 

vorderingsvragen.  

Topic modeling is een machine learning techniek die unsupervised8 onderwerpen uit 

een set documenten extraheert. In dit onderzoek kiezen wij specifiek voor een 

statistisch model (Latent Dirichlet Allocation (LDA)) dat documenten op basis van hun 

inhoud toekent aan verschillende topics. Elk document krijgt een bepaalde 

waarschijnlijkheid toegekend waarmee het document tot een bepaalde topic behoort. 

Het topic met de grootste waarschijnlijkheid  is de ‘main topic’ van dat document. 

Echter kan het document dus ook met een kleinere waarschijnlijkheid  en dus in 

mindere mate tot een andere topic behoren. Documenten met een vergelijkbare 

topicverdeling zijn dus op inhoud vergelijkbaar. Deze methode verschaft op een 

datagedreven manier inzicht in de onderwerpen/topics van alle documenten en in 

welke documenten soortgelijk zijn doordat ze behoren tot hetzelfde topic. Met deze 

methode zijn wij op een datagedreven manier tot een set mogelijk relevante 

documenten te komen.  

 

 

 

8 Unsupervised Learning betekent letterlijk ongecontroleerd leren. Dit betekent dat je geen 
data tot je beschikking hebt om een voorspelling te valideren, waarmee je de betrouwbaarheid 
van voorspellingen kunt meten. Dit in tegenstelling tot Supervised Learning, waarbij je tijdens 
het trainen van een algoritme altijd de betrouwbaarheid kunt meten. 

Figuur 2 - Links een suboptimale situatie en rechs de optimale situatie binnen FIN. 
De groottes van de verzamelingen zijn ter illustratie en fictief en zijn dus geen 
representatie van de werkelijkheid.  
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Met deze experimentele opzet maken wij een inschatting in hoeverre het team FIN de 

rechter afbeelding in Figuur 2 heeft weten te benaderen. Links is de situatie geschetst 

dat niet alle relevante documenten zouden zijn gevonden door de zoekvraag van FIN 

en dat daarom de aanlevering niet alle relevante documenten zou bevatten en dat er 

dus nog relevante documenten gemist zijn. Rechts is de ideale situatie geschetst dat 

alle documenten met relevante onderwerpen gevonden zijn door de zoekvraag van 

FIN.  

4.2.2 De genomen stappen voor beantwoording onderzoeksvraag 

De experimentele opzet van het onderzoek kan in de volgende stappen worden 

samengevat, welke in Figuur 3 visueel zijn weergegeven: 

a. Openbare bronnen  Eerste set met mogelijk relevante documenten: op basis

van text mining en topic modeling op openbare bronnen stellen we brede

zoekvraag op om tot een eerste set van mogelijk relevante documenten te

komen.

b. Eerste set met mogelijk relevante documenten  Definitieve set met mogelijk

relevante documenten: de set van mogelijk relevante documenten verkleinen

door met behulp van topic modeling de onderwerpen te extraheren en

daarbinnen relevante onderwerpen te definiëren.

c. Definitieve set met mogelijk relevante documenten  Relevante documenten:

documenten ter beoordeling bij team FIN voorleggen om in kaart brengen in

welke mate deze documenten relevant zijn in context van de vorderingen en

zijn gevonden door team FIN. Hiermee hebben wij inzage in hoeveel en welke

relevante documenten zijn gemist.

In de volgende paragrafen zullen we de verschillende stappen toelichten. 

4.2.3 Openbare bronnen 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag hebben we een indicatie nodig of alle 

relevante documenten zijn gevonden door de zoekvragen die zijn opgesteld door FIN. 

Om dit te onderzoeken, hebben we gebruik gemaakt van publieke bronnen – namelijk 

•Topic 
Modeling

•Opstellen 
zoektermen

Openbare 
bronnen

•Topic 
Modeling

•Relevante 
topics

Eerste set 
met 

mogelijk 
relevante 
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Beoordeling 
team PEGA
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Figuur 3 - Visuele weegave van de experimentele opzet voor beantwoording onderzoeksvraag 
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kamerstukken en krantenartikelen – om op een objectieve manier een set van 

zoekvragen op te stellen waarmee we in Zoek en Vind naar relevante documenten 

kunnen zoeken.9  

Om krantenartikelen te verzamelen hebben we allereerst initiële zoekvragen op 

moeten stellen die we in een krantendatabase konden invoeren. Omdat het onderzoek 

tot 1959 terugkijkt, hebben we ook een historische database bevraagd.10 Een deel 

van deze initiële zoekvragen in de krantendatabases is opgesteld aan de hand van de 

brede onderzoeksdoelstellingen zoals geformuleerd door de enquêtecommissie in 

haar rapportage, aangevuld met zoektermen die naar voren zijn gekomen door 

machine learning technieken toe te passen op alle documenten in de Tweede Kamer 

dossiers die te maken hebben met gaswinning in Groningen.11 Vervolgens hebben wij 

met deze initiële zoekvragen naar krantenartikelen gezocht, en op de inhoud van deze 

artikelen topic modeling toegepast. Door topic modeling toe te passen op de 

krantenartikelen zijn wij tot brede zoekvragen gekomen die we in Zoek en Vind 

gebruiken om de documenten van FIN te doorzoeken.  

4.2.4 Eerste set met mogelijk relevante documenten 

Vervolgens vergelijken we de resultaten die uit onze zoekvragen voortkomen met de 

resultaten die voortgekomen zijn uit de zoekvragen van team FIN: welke documenten 

zitten in onze resultaten die niet in die van team FIN zitten? De discrepantie tussen 

de twee sets aan resultaten geeft vervolgens inzicht in de onderwerpen die mogelijk 

bij de totstandkoming van de zoekvragen van team FIN over het hoofd gezien zijn. 

Figuur 4 geeft hier een visuele weergave van. Hierin geeft de ‘groene’ verzameling 

weer wat wij met onze brede objectieve zoekvragen proberen te bereiken.   

Onze zoekvragen leverden grofweg 1 miljoen documenten op. Dit is nog steeds een 

substantiële hoeveelheid. Het is waarschijnlijk dat door de gebruikte zoekvragen 

documenten naar boven zijn gekomen die één of meerdere zoekvragen bevatten maar 

in een andere context, ofwel onderwerp. Daarom is besloten om op deze documenten 

nogmaals topic modeling toe te passen om de set te verkleinen en tot de meest 

kansrijke mogelijk relevante documenten te komen. Met topic modeling verdelen we 

de documenten in verschillende topics op basis van de woorden die in de documenten 

voorkomen. We hebben hiervoor de topic modeling techniek LDA gebruikt om honderd 

verschillende topics te creëren. Aan de hand van deze topics kunnen uiteindelijk de 

9 Voor een overzicht van de kranten waarvan artikelen verzameld zijn, zie appendix 1. 
10 Voor de actuele periodes hebben we gebruik gemaakt van LexisNexis. Voor historische 
artikelen hebben we gebruik gemaakt van Delpher. Voor meer informatie over de gehanteerde 
kranten, zie appendix 2. 
11 Dit is gebeurd op basis van de tekst opgesteld in kamerstuk 35561-2. Voor een overzicht 
van de zoekvragen die gebruikt zijn om krantenartikelen te zoeken, de bronnen uit welke deze 
zoekvragen voortgekomen zijn, en de relevantie Tweede-Kamerdossiers, zie appendix 2.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35561-2.html
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meest relevante topics met betrekking tot de vorderingen gekozen worden om tot een 

set met meest kansrijke mogelijk relevante documenten te komen. 

 
 
Figuur 4 

4.2.5 Definitieve set met meest kansrijke mogelijk relevante documenten 

Om uiteindelijk deze eerste set met mogelijk relevante documenten te verkleinen, is 

gekeken welke topics, die als resultaat uit topic modeling zijn gekomen, het meest 

relevant zijn in context van de vorderingen. Per topic kan worden gekeken wat veel 

voorkomende woorden in een topic zijn en welke woorden specifiek zijn voor het topic. 

Woorden die specifiek zijn voor een topic zijn woorden die in andere topics niet vaak 

voorkomen. Team FIN en de ADR hebben beiden voor elk van de topics deze veel 

voorkomende en specifieke woorden beoordeeld om te bepalen welke topics mogelijk 

relevant zouden kunnen zijn in de context van de vorderingen. Voor de beoordeling 
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Figuur 4 - Visuele weergaven van de documentenverzameling binnen FIN inclusief doel 
onderzoek ADR. De groottes van de verzamelingen zijn ter illustratie en fictief en 
representeren niet de werkelijkheid. 
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van de relevantie van de topics is input van het team FIN noodzakelijk omdat de ADR 

geen inzage heeft in de vorderingen van de enquêtecommissie.   

Bovenstaande beoordeling van relevantie van de topics is op donderdag 13 januari 

2022 in een interview besproken. Hieruit zijn vier van de honderd besproken topics 

als relevant geclassificeerd aan de hand van een lijst met de meest kenmerkende 

woorden van een topic. Voor elk van deze vier topics hebben we een algoritme dertig 

documenten gestratificeerd laten selecteren. In deze selectie is sprake geweest van 

een dubbele stratificatie: 

- Gevonden door FIN vs. niet gevonden door FIN. Het algoritme heeft (waar

mogelijk) per topic 15 documenten geselecteerd die door FIN zijn gevonden

en 15 documenten die niet door FIN zijn gevonden, maar alleen in onze

zoekvragen naar voren zijn gekomen.

- Waarschijnlijkheid. Het topic-modeling algoritme kent een document met een

bepaalde waarschijnlijkheidsscore toe aan elk van de honderd topics. Voor

alle documenten ontstaat er dan per topic een waarschijnlijkheidsbereik. We

hebben per topic dit bereik in drie delen opgedeeld, en uit elke deel vijf

documenten aselect getrokken.

Naast dat we kijken naar de afzonderlijke topics, willen wij ook graag weten of de 

samenhang tussen deze topics een indicatie voor relevantie is. Daarom hebben wij 

ook nog aanvullend documenten aangeleverd op basis van hun score op de optelling 

van de waarschijnlijkheden van de vier relevante topics. Hieruit hebben we de dertig 

documenten met de hoogste optellingsscore geleverd, alsmede 45 documenten 

geselecteerd volgens de hierboven beschreven dubbele stratificatie. Het totaal aantal 

documenten dat aan FIN ter beoordeling is aangeboden, is daarmee 195.  

Op basis van de massa ‘niet gevonden door FIN’ kunnen we iets zeggen over de 

zoekresultaten van FIN.De documenten uit deze deelwaarneming zijn op donderdag 

20 januari voorgelegd aan het team FIN en in een interview besproken op maandag 

14 februari. Uiteindelijk zijn twee van de vier topics gevalideerd als relevant en 

hebben we uit de resultaten ook nog een ander topic kunnen aanwijzen als relevant. 

Topic 48 bleek zeer relevant en topics 9 en 92 werden in mindere mate relevant 

bevonden.  

4.2.6 Relevante documenten 

Om te onderzoeken in hoeverre de zoekvragen van FIN relevante documenten hebben 

gemist, hebben we vervolgens aan de hand van de relevante topics een aantal zeer 

kansrijke mogelijk relevante documenten ter beoordeling voorgelegd. We hebben 

deze documenten geselecteerd op basis van de hoogste waarschijnlijkheidscore op de 

optelling van de waarschijnlijkheden voor topic 9, 92 en 48 en documenten die als 
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main topic 48 hebben. Een document heeft als main topic 48 als dit document de 

hoogste waarschijnlijkheid voor topic 48 heeft. Het document kan echter ook in 

minder mate en met een kleinere waarschijnlijkheid tot andere topics behoren. 

Vandaar dat we naast de main topic ook naar de optelling van de waarschijnlijkheden 

voor de topics 9, 48 en 92 kijken, omdat ook de topics 9 en 92 (in mindere mate) 

relevant zijn. De 110 documenten met de hoogste waarschijnlijkheidsscore op deze 

optelling die volgens onze metadata nog niet door team FIN zijn beoordeeld, zijn 

voorgelegd aan het team FIN ter beoordeling. Op deze wijze kan er een inschatting 

gemaakt worden in hoeverre de zoektermen van FIN de verzameling met relevante 

documenten benaderd heeft.  

4.2.7 Analyse op relevante, niet-gevonden documenten 

Financiën heeft voor de verschillende vorderingsvragen aparte zoekvragen opgesteld. 

Deze zoekvragen bestaan uit zoektermen die via zogeheten AND-operators 

gecombineerd worden12. Deze operator dwingt af dat elk van de zoektermen in een 

document voor dient te komen om een hit te geven. Geen van de opgestelde 

zoekvragen heeft een hit gegeven voor de in hoofdstuk 2 besproken 9 documenten 

die door Financiën relevant zijn geacht. Dit kan zijn omdat het document geen van de 

gebruikte zoektermen bevat, maar ook omdat het document slechts één van de 

gebruikte zoektermen niet bevat. Door de 9 documenten aan iedere vorderingsvraag 

te toetsen, kan per document per vraag worden bepaald hoeveel termen het 

document af heeft gezeten van een hit op een zoekvraag. 

4.3 Beperkingen onderzoek 

Er zijn een aantal mogelijke beperkingen aan ons onderzoek, die we in deze paragraaf 

zullen toelichten. 

4.3.1 Geen uitspraken mogelijk over gehele massa 

Met ons onderzoek kunnen we gezien de heterogeniteit van de documenten en het 

aantal beoordeelde documenten geen uitspraken doen over de gehele massa. We 

kunnen alleen een indicatie geven of er mogelijk relevante documenten niet in de 

gevonden documenten door de zoekvragen van FIN voorkomen, maar niet in welke 

hoeveelheid. De uitkomsten kunnen daarmee hooguit een globale indicatie of 

schatting geven dat er documenten gemist zijn en de zoektermen dus mogelijk niet 

volledig waren.  

4.3.2 Paragrafen niet definieerbaar in xml-formaat 

De documenten zijn door Zoek en Vind aangeleverd in xml-formaat. In dit xml-

formaat is alleen de ‘platte’ tekst van het document in te zien. Hierdoor gaat de 

12 Financiën heeft daarnaast ook gebruik gemaakt van de OR- en NOT-operators. De eerste 
toetst of één van de twee (of allebei) termen behorend bij de OR-operator voorkomt in een 
document, de tweede toetst of een term níét in een document voorkomt. 
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informatie verloren over de structuur van het document. Sommige documenten zijn 

bijvoorbeeld notulen van een vergadering en bevatten daarom ook meerdere 

onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergadering. Het is dan lastig om dat 

document aan één specifiek onderwerp toe te wijzen De waarschijnlijkheid dat een 

document daarmee naar boven komt voor een relevant onderwerp, is voor een 

dergelijk document dan ook kleiner. Het had daarom kunnen helpen om de 

documenten in paragrafen op te delen en per paragraaf een onderwerp te bepalen. 

Helaas was dit niet mogelijk met de huidige manier van aanlevering van de 

documenten. Dit zou een verbeterpunt kunnen zijn voor een vervolgonderzoek. 

4.3.3 Niet elk document bevat een hash 

Zoek en Vind heeft de documenten aan de ADR aangeleverd inclusief hash om te 

kunnen onderzoeken hoeveel documenten gelijk waren in de zoekvragen van FIN en 

de ADR. Een hash bevat een korte encryptie van het gehele document en hiermee 

kan snel bekeken worden of twee documenten gelijk aan elkaar zijn. Echter, niet alle 

documenten die wij van Zoek en Vind ontvangen hebben, bevatten een hash. Hierdoor 

kon voor sommige documenten niet worden nagegaan of deze al door team FIN zijn 

aangeleverd. Hierdoor zijn mogelijk documenten voorgelegd die al wel aangeleverd 

zijn, maar waarvan wij niet dat inzicht hadden. Het gaat hierbij om 81.394 

documenten van de in totaal 343.987 documenten waarvan wij niet konden bepalen 

of deze al aan de commissie zijn aangeleverd.   

4.3.4 Concept versus definitieve versie niet onderscheidbaar voor het model 

In onze data zijn concept versies en een definitieve versie van een document 

verschillende bestanden die ook ieder een unieke eigen hash bevatten. Het is op basis 

van de metadata dan ook vrijwel niet mogelijk om te bepalen welke concept versies 

bij welke definitieve versie horen om zo bijvoorbeeld alleen een definitieve versie ter 

beoordeling voor te leggen. Hierdoor kunnen documenten naar voren komen in ons 

onderzoek die al in een andere (latere) versie zijn aangeleverd, of omwille van hun 

conceptstatus niet relevant zijn voor de enquêtecommissie. Het was voor ons helaas 

niet mogelijk om inzichtelijk te maken of er al andere versies van een bepaald 

document aangeleverd waren.  

4.3.5 Relevantie is niet binair 

In ons onderzoek vragen wij uit of bepaalde documenten relevant zijn in context van 

de vorderingen. Dit blijkt echter niet altijd ja of nee te zijn. Sommige documenten 

zijn meer relevant dan andere documenten. Ook is er tijdens het proces 

voortschrijdend inzicht opgedaan, waardoor de relevantie van documenten nu anders 

beoordeeld zou kunnen worden dan tijdens het begin van het beoordelen van de door 

hunzelf gevonden documenten. Hierdoor bleek het soms lastig aan te geven of een 

document relevant is of niet. In een vervolgonderzoek zou er misschien met een 
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4.3.6 

4.4 

4.5 

schaal gewerkt kunnen worden om nuances in aan te brengen hoe relevant een 

document is.  

Geen inzage in vorderingen parlementaire enquêtecommissie 

In onderling overleg is weloverwogen besloten dat de ADR geen inzage in de 

vorderingsvragen van de parlementaire enquêtecommissie heeft. Hierdoor was er 

altijd een extra vertaalslag van team FIN nodig om aan te geven of documenten 

relevant zijn in context van de vorderingsvragen. Dat is enerzijds door de gekozen 

aanpak onvermijdelijk, anderzijds onbevredigend omdat dit voor het team veel werk 

met zich mee brengt. Werk dat ze ook al gedaan hebben bij de eerdere leveringen 

aan de commissie. Het team FIN heeft op deze manier invloed op de uitkomsten van 

het onderzoek. (zij zouden alles wat wij voorleggen automatisch als niet relevant 

kunnen beoordelen. Dit is gezien de 9 relevante documenten niet gebeurd). Wij 

schatten het risico van deze beperking daarom in als klein omdat FIN graag volledig 

wil aanleveren en juist daarom dit onderzoek gevraagd heeft. Een belangrijk voordeel 

van de focus op het onderwerp in plaats van de vorderingsvragen, is dat ons model 

hierdoor robuust is tegen een verandering in de vorderingsvragen of een latere, brede 

vorderingsvraag. Daarmee zien wij het niet kennen van de vorderingen niet als een 

grote beperking.  

Gehanteerde Standaard 

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaarden 

voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. Dit onderzoek verschaft geen 

zekerheid in de vorm van een oordeel of conclusie, omdat het een onderzoeksopdracht 

betreft en geen controle-, beoordelings- of andere assurance-opdracht. Als hier wel 

sprake van was geweest, dan zouden we wellicht andere zaken hebben geconstateerd 

en gerapporteerd. 

De opdracht is uitgevoerd conform de algemene uitgangspunten voor de uitoefening 

van de interne auditfunctie bij de rijksdienst. Daarbij hoort ook een stelsel van 

kwaliteitsborging. Een onderdeel daarvan is dat er een onafhankelijke 

kwaliteitstoetsing heeft plaatsgevonden op deze onderzoeksopdracht. 

Verspreiding rapport 

De opdrachtgever -------- is eigenaar van dit rapport. Dit rapport is primair bestemd 

voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. Hoewel 

het rapport de context van het onderzoek zo goed mogelijk probeert te 

beschrijven, is het mogelijk dat iemand die de context niet (volledig) kent, de 

uitkomsten anders interpreteert dan bedoeld. 

In de ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de 

Auditdienst Rijk (ADR) een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken 
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op de website van de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De 

minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met 

de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op 

www.rijksoverheid.nl. 
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5 Ondertekening 
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Bijlage 1: Appendix 1 en 2 

Appendix 1 

Naam Bron Locatie 

Parlementaire stukken Officiële Bekendmakingen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ 
Kranten LexisNexis http://signin.nexis.com 

Documenten FIN Zoek & Vind Ministerie van Financien 

Gebruikt dossiernummer officiële bekendmakingen: 
- 33529

Gebruikte kranten LexisNexis: 
- Dagblad van het Noorden'
- De Stentor'
- Leeuwarder Courant'
- Friesch Dagblad'
- Trouw',
- NRC Handelsblad'
- De Volkskrant'
- De Telegraaf'

Appendix 2 

Nr Zoekvraag o.b.v. tweede-kamer stukken gebruikt bij zoeken krantenartikelen 

Topic 1 'groningen OR schade OR aardbeving AND allcaps(ncg) OR risicogebied OR 
referentiegebied' 

Topic 2 'groningen OR allcaps(nam) OR gas AND seismisch OR sodm OR winningsplan' 
Topic 3 'groningen OR schade OR gaswinning AND allcaps(tcmg) OR allcaps(img) OR 

mijnbouwschade' 
Topic 5 'norg OR allcaps(nam) OR groningenveld AND akkoord OR vergoeding OR overeenkomst' 
Rapport 'groningen AND *gaswinning OR schadeafhandeling OR versterking' 
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Bijlage 2: Managementreactie Financiën 

Deze bijlage bevat de managementreactie van Financiën op het conceptrapport van 

3 mei 2022. De reactie is op 1 juni 2022 jl. ontvangen. De reactie is geen onderdeel 

van het uitgevoerde onderzoek en de inhoud valt buiten onze verantwoordelijkheid. 
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