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Wie ben ik

• Advocaat bij BG.legal (1991)
• IE/IT/privacy praktijk
• Kantoor in Eindhoven (en Den Bosch); 20 advocaten/ juristen
• Actief bij de NL AIC
• Oprichter kennisplatform LegalAIR



Waar gaat het vandaag over?

• MIT: R&D-samenwerkingsprojecten Artificiële Intelligentie (AI)
• Staatscourant, 14 maart 2022

• Criterium: Oog voor betrouwbare en mensgerichte AI

• Wat betekent betrouwbare en mensgerechte AI?
• Hoe voldoe je aan dit criterium?



Voorwaarden MIT R&D AI

• generieke voorwaarden MIT R&D samenwerkingsprojecten.
• bijlage 3.4.1 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies: 
• Toegevoegd: par. 5.a. Digital Technologies: Artificiële Intelligentie 

(AI)
• om MKB-ondernemers te ondersteunen bij de ontwikkeling en 

toepassing van AI.
• “AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door 

hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van 
zelfstandigheid – actie te ondernemen om specifieke doelen te 
bereiken” = definitie Eur. Commissie.



Welke projecten

projecten die bijdragen aan de generieke ontwikkeling van AI, 
doordat:
1. zij gericht zijn op de inzet van Machine Learning;
2. zij gericht zijn op een aantoonbaar nieuwe oplossing voor één of 

meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie;
3. zij maken gebruik van een aanpak die oog heeft voor 

betrouwbare en mensgerichte AI;



2. toepassingsgebieden

Bron: https://nlaic.com/toepassingsgebied/



3. Betrouwbare en mensgerichte AI

Staatscourant: 

“Ten derde is het van belang dat AI door mensen en organisaties op 
een verantwoorde manier wordt toegepast. De inzet op 
mensgerichte en ethisch verantwoorde AI is een belangrijke 
doelstelling van het Strategisch Actieplan voor Artificiële 
Intelligentie.”

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2019/10/08/strategisch-actieplan-voor-artificiele-intelligentie



3. Betrouwbare en mensgerichte AI



3. Betrouwbare en mensgerichte AI

Bron 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/docu
menten/beleidsnotas/2019/10/08/strategisch-actieplan-
voor-artificiele-intelligentie/Rapport+SAPAI.pdf



Ethische richtsnoeren voor betrouwbare AI

• Een op Europese waarden gebaseerde
benadering van AI

• EC = > High-level expert group voor AI
• Rapport 2019



Betrouwbare en Mensgerichte AI

• Componenten
• Grondslagen
• Verwezenlijking
• controle

Bron: https://legalair.nl/kennisbank/ai-wet-en-regelgeving/



betrouwbare AI

3 componenten:

a. De AI toepassing moet wettig zijn, door te voldoen aan alle 
toepasselijke wet- en regelgeving;

b. De AI toepassing moet ethisch zijn, door naleving van ethische 
beginselen en waarden te waarborgen;

c. De AI moet robuust zijn uit zowel technisch als sociaal oogpunt, 
aangezien AI-systemen ongewild schade kunnen aanrichten, 
zelfs al zijn de bedoelingen goed.



Componenten betrouwbare AI

Wettig:

O.a. 
• Europees Handvest grondrechten
• AVG
• Machinerichtlijn
• Productaansprakelijkheid
• Consumentenrecht
• Medische hulpmiddelen verordening



Componenten betrouwbare AI

Ethisch:

• Wetgeving loopt vaak achter bij technologische ontwikkeling
• ‘ethische normen’
• Soms ook vastgelegd in wet- en regelgeving
• Soms in gedragscodes



Componenten betrouwbare AI

Robuust:

• AI moet niet ongewild schade aanrichten
• Systeem moet veilig en betrouwbaar zijn
• Cyberveiligheid
• Waarborgen tijdens gehele gebruik AI 



Grondslagen betrouwbare AI

4 ethische beginselen (ethische geboden):

• Respect voor menselijke autonomie
• Preventie van schade
• Rechtvaardigheid
• verantwoording



Ethische beginselen

Bron 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/ri
jksoverheid/documenten/beleidsnotas/
2019/10/08/strategisch-actieplan-voor-
artificiele-
intelligentie/Rapport+SAPAI.pdf



Europees Handvest
Bron Ethische 
geboden



Verwezenlijking van betrouwbare AI

vereiste toelichting

Menselijke controle en menselijk toezicht grondrechten, menselijke controle en 
menselijk toezicht

Technische robuustheid en veiligheid Weerbaarheid tegen aanvallen en beveiliging, 
uitwijkplan, nauwkeurigheid, 
betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid

Privacy en datagovernance Respect voor privacy, kwaliteit en integriteit 
gegevens, toegang tot gegevens

transparantie Traceerbaarheid, verklaarbaarheid, 
communicatie



Verwezenlijking van betrouwbare AI

vereiste Toelichting

Diversiteit, non-discriminatie, 
rechtvaardigheid

Voorkomen van onrechtvaardige vertekening, 
toegankelijkheid en participatie van 
belanghebbenden

Maatschappelijk en milieubewustzijn Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid, sociale 
gevolgen, samenleving en democratie

verantwoording Controleerbaarheid, minimalisering en 
verslaglegging van negatieve gevolgen, 
afwegingen en beroep



Controleren van betrouwbare AI



Controleren van betrouwbare AI



Voorbeeld self assessment

Bron: https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/verzekeraars-aan-de-slag-
met-ethisch-kader



Geen betrouwbare en mensgerichte AI

• het sociaal labellen van burgers door overheden 
• Het op afstand biometrisch identificeren in de publieke ruimte.
• AI-systemen die gebruikmaken van de kwetsbaarheden van 

kinderen

• https://www.youtube.com/watch?v=NXyzpMDtpSE
Bron: www. telecoms.com

https://www.youtube.com/watch?v=NXyzpMDtpSE


Beoordelen aanvraag MIT 

• Hoe wordt beoordeeld “plan heeft oog voor betrouwbare en 
mensgerichte AI”?

• Staatscourant enig document + verwijzing naar SAPAI
• RVO: uit aanvraag moet blijken in hoeverre draag je bij aan dit 

onderwerp
• Nog onduidelijk hoe dit bij de ranking van de aanvragen een rol 

speelt.



Beoordelen aanvraag MIT 

Advies
• Laat in aanvraag blijken dat dit aspect aandacht krijgt in het 

project
• Bijvoorbeeld door een apart werkpakket
• Bijvoorbeeld door aandacht aan grondslagen, 

verwezenlijking en controle van betrouwbare AI



LegalAIR

• kennisplatform met informatie over juridische en ethische 
aspecten van AI/data

• Deel publiek/deel voor abonnees:
• Meer informatie/documenten
• Helpdesk/vraagbaak
• Loket naar netwerk met experts 
(ethiek, cyberveiligheid, data science, 
juridisch)

• Delen opgedane kennis via platform
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