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VOORWOORD

Verantwoord op 
weg met AI
Artificial Intelligence (AI) is ‘het’ tech buzzword 

van dit moment. Recent onderzoek laat zien dat 

Nederlandse bedrijven in Europa koploper zijn bij 

het toepassen van AI. Het juridisch kader is echter 

nog niet aangepast op deze nieuwe technologie, 

hoewel daar wel beweging in zit. 

Zo is onlangs door het platform ECP een 

Gedragscode gepresenteerd voor het in beeld 

brengen van het toepasselijke ethische en juridische 

normenkader. Vertrekkend Van Doorne-partner Kees 

Stuurman was hier als voorzitter van de AI-werkgroep 

nauw bij betrokken. De Gedragscode, maar ook de 

ontwikkelde AI Impact Assesment, geven nog geen 

wettelijk houvast. Hoe krijgen we dan toch grip op de 

ontwikkeling van algoritmes en technieken, waarmee 

artificiële intelligenties zich bezighoudt?

Ter gelegenheid en ere van het afscheid van 

Kees Stuurman als advocaat en partner bij Van 

Doorne, stelden we samen met ruim honderd 

geïnteresseerden een aantal belangrijke thema's 

aan de kaak rondom algoritmes, de ethische 

overwegingen, het toepassen van wetten, privacy 

by design en de vraag of er een verplichte AI Impact 

Assessment zou moeten komen. 

Verplicht of niet: bij Van Doorne bieden wij deze AI 

Impact Assessment sinds het AI-evenement aan als 

nieuwe tool aan onze cliënten, zodat u snel op een 

veilige en verantwoorde manier op weg kunt om de 

vruchten te plukken van kunstmatige intelligentie-

toepassingen. Wij praten daarover graag vrijblijvend 

met u door. 

Voor nu wens ik u namens het gehele AI-team 

van Van Doorne veel leesplezier met dit e-book, 

bestaande uit bijdragen van onze sprekers op het  

AI-evenement.

Els de Wind
Advocaat, partner Van Doorne

 

T +31 (0)20 6789 424 

wind@vandoorne.com

Meer informatie

www.vandoorne.com/ai

Stappenplan Van Doorne AI Impact Assessment

1 2 3

Inventarisatie Beoordeling en 
vervolgacties

Vaststellen  
van de scope
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Hoe verder met  
artificiële  
intelligentie? 
 

Kunstmatige intelligentie roept veel vragen op. 

Is de technologie niet gevaarlijk? Wordt een 

mens niet overvleugeld door AI? Ook de ethische 

problematiek komt in het debat indringend naar 

voren met thema's als discriminatie, aantasting van 

(grond)rechten etc. 

Deze zorgen zijn legitiem, maar we moeten er 

ook voor waken dat een optimistische kijk op de 

mogelijkheden die deze technologie biedt niet 

al te zeer in de verdrukking komt. De (recente) 

geschiedenis leert dat bij de introductie het 

maatschappelijke en politieke debat al snel wordt 

gedomineerd door risico's. Daarbij worden aan 

de nieuwe technologie nogal eens eisen gesteld 

die voor bestaande toepassingen niet gelden.  Dat 

fenomeen voltrekt zich ook nu weer.  

Veel ophef als een bestuurder of voetganger om het 

leven komt bij gebruik van een zelfrijdend auto maar 

dat er alleen in Nederland per dag (!) al gemiddeld 

twee verkeersdoden te betreuren zijn, raakt al snel 

uit beeld. We wennen aan bestaande, gevaarlijke 

technologieën, maar leggen nieuwe toepassingen 

graag onder een sterk vergrootglas. Mede tegen 

die achtergrond klinkt ook al snel de roep om 

overheidsoptreden. Nieuwe regels die het gevaar 

moeten beperken.  

AI is echter nog – lang - niet uitgekristalliseerd en 

de effecten daarvan zijn nog niet goed in beeld zijn 

gebracht. Dan is de kans groot dat regelgeving meer 

schade aanricht dan dat zij beschermend werkt en 

ruimte laten voor nieuwe ontwikkelingen.  

Wat moet er dan wel gebeuren om AI op een 

maatschappelijk verantwoorde manier te 

introduceren? In Nederland is het adagium: 

zoveel mogelijk aansluiten bij het zelfregulerend 

vermogen van de samenleving tenzij (…). Kortweg: 

"zelfregulering first". 

 

Op dit moment zien we dat in die samenleving 

al tal van initiatieven langs die worden ontplooid: 

ethische principes, gedragscodes, technische 

normen, certificatie etc. daarbij past ook het door 

een werkgroep van ECP onlangs opgestelde model 

voor AI Impact Assessment (AIIA) met bijbehorende 

Gedragscode. De AIIA biedt een tool voor de dialoog 

met stakeholders betrokken bij de ontwikkeling en 

uitrol van AI. In een achttal stappen wordt een proces 

doorlopen van inventarisatie (toepassing, relevante 

juridische en ethische normen), toetsing, keuzes, en 

het afleggen van verantwoording. De bijbehorende 

Gedragscode geeft daarbij richting voor het in beeld 

brengen van het toepasselijke normenkader. Kortom: 

nu op koers voor "zelfregulering first". 

Op termijn zal het zeker komen tot nieuwe 

regelgeving voor AI. Zal dat weer in de vorm van 

verboden en beperkingen voor de technologie 

komen of wordt het wellicht toch "AI first"? Stel nu 
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eens dat de AI nog niet perfect is maar toepassing 

in zelfrijdende auto's het aantal verkeersdoden met 

bijvoorbeeld 30% zou kunnen terugdringen; dat zou 

in Europa ruim 8000 verkeerdoden schelen. Is dan 

nog uit te leggen dat er geen rijverbod komt voor 

menselijke bestuurders?  Een boeiende ethische 

vraag. Er staat ons nog heel wat te wachten rond de 

invoering van AI.

Kees Stuurman
Advocaat, partner Van Doorne

Hoogleraar Tilburg University

 

+31 (0)6 20 599 741 

stuurman@vandoorne.com
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Ontwerpen voor 
een menselijke  
wereld 

In mijn columns en blogposts heb ik veel 

geschreven over de impact van technologie 

op onze samenleving. Vaak ging het om het 

beschermen van onze persoonlijke levenssfeer. 

Over hoe bedrijven als Facebook en Google, maar 

ook onze overheid, steeds meer over ons weten, 

waardoor we steeds voorspelbaarder en steeds 

weerlozer worden. En hoe het privacyvriendelijk 

ontwerpen van systemen hier een broodnodig 

tegenwicht aan zou kunnen bieden. Maar het 

probleem is breder dan alleen privacy.

Technologische ontwikkelingen waarvan we eerst 

dachten dat ze ons nader tot elkaar zouden brengen 

in één global village, drijven ons in werkelijkheid 

uit elkaar. Het personaliseren van diensten, ook 

als dat op een privacyvriendelijke manier zou 

gebeuren, creëert filterbubbels waarin mensen 

alleen nog maar geconfronteerd worden met hun 

eigen waarheden. En op de persoon toegesneden 

aanbiedingen, polissen of het hyperselectief 

monitoren van bepaalde personen breekt de 

solidariteit in de samenleving af. Op individuele 

personen toegesneden politieke campagnes 

ondermijnen het democratische bestel. En het 

gebruik van sociale netwerken en de advertentie-

gebaseerde businessmodellen van het web creëren 

een voedingsbodem waarop fake news gedijt. 

 

Technologische ontwikkelingen scheiden ook 

oorzaak en gevolg, en maken handelen op afstand 

(in fysieke dan wel hiërarchische zin) mogelijk, 

zodat wij niet langer geconfronteerd worden met 

de consequenties van onze eigen keuzes, ons eigen 

gedrag. De dronepiloot zit veilig thuis terwijl de 

bommen die hij afwerpt dood en verderf zaaien, 

duizenden kilometers verderop. De directeur van 

de verzekeringsmaatschappij heeft geen idee van 

de discriminatoire beslissingen die de slimme 

algoritmen van zijn bedrijf maken, en die hele 

groepen mensen effectief uitsluiten van aanvullende 

verzekeringen. 

 

Dit is on(m/w)enselijk. 

Het is daarom zaak om onze systemen te 

ontwerpen voor een menselijke wereld, waarin de 

burger centraal staat. Waarin wij grip hebben op 

onze directe omgeving en die omgeving kunnen 

vertrouwen. Waarin wij ons vertrouwd weten, en 

serieus genomen worden. Een vertrouwen dat 

gebaseerd is op openheid, transparantie, contact, 

een juridisch kader dat de burger beschermt, en 

technische hulpmiddelen die ons helpen dit te 

realiseren. 

 

Dat ontwerpen voor een menselijke wereld zou 

zich niet moeten beperken tot alleen de technische 

systemen zelf. Dat ontwerpen moet zich ook 

uitstrekken tot de organisaties die de systemen 

gebruiken, tot de processen waar ze een onderdeel 

van vormen, en uiteindelijk ook tot het ontwerp van 
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wet- en regelgeving waar die processen een gevolg 

van zijn. Je kunt privacyvriendelijk ontwerpen tot je 

een ons weegt, maar als de belastingwetgeving zo 

complex is dat bijna alle informatie over ons fiscaal 

relevant is, of als je in surveillance zo ver wil gaan dat 

je onbeperkt het internet in de gaten wilt houden, 

dan is ‘privacy by design’ zinloos.

Mitch Kapor, de Amerikaanse internetondernemer 

en bedenker van de spreadsheet, zei het ooit al: 

systeemarchitectuur is politiek. Het technische 

systeem dat wij ontwerpen is uiteindelijk een 

onderdeel van, en een uiting van een politiek-

economisch systeem, of dat nu kapitalistisch, 

communistisch, libertair, bureaucratisch of 

dictatoriaal is. 

 

We moeten ons verzetten tegen techniek die 

tussen ons in staat, die ons verdeelt, die ons 

opdeelt in elementaire deeltjes, en die het 

bureaucratische dan wel kapitalistische systeem 

vervolmaakt en de verantwoordelijken van alle 

verantwoordelijkheidsgevoel ontslaat. Simpelweg 

omdat ze, net als de dronepiloot, het zelf niet zien, 

en niet voelen gebeuren

Daarom moeten we een menselijke wereld 

ontwerpen.

Jaap-Henk 
Hoepman
Universitair hoofddocent Digital 

Security Radboud Universiteit

 

+31 (0)6 20 619 554 

jhh@vs.ru.nl
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Wees waakzaam voor 
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Wees waakzaam 
voor kunstmatige 
intelligentie  

Een ethische discussie is veel te weinig om 

de enorme technologische vooruitgang van 

kunstmatige intelligentie bij te houden, betoogt 

Marietje Schaake, Europees parlementariër D66 

en kandidaat-lijsttrekker D66 Europa. Algoritmes 

moeten daarom wettelijk getoetst worden. 

Justin Koornneef en Maarten van Heems berichten 

over hun bezoek aan tech-conferentie RISE in 

Azië (Opinie, 28 juli). Zij schrokken van de Chinese 

toestanden die ze zagen: apps die massaal data 

verzamelen en mensen op basis van hun gedrag 

scores geven. Om dit in Nederland te voorkomen 

moeten we een maatschappelijk debat aangaan, 

schrijven ze. Dat lijkt mij een minimaal vereiste, maar 

er is meer nodig om te voorkomen dat we in een 

geprivatiseerde Big Brother-samenleving belanden 

Een vaak gehoord medicijn tegen de uitwassen 

van kunstmatige intelligentie is: meer ethiek. Nu 

denk ik dat we overal wel wat meer ethiek kunnen 

gebruiken, maar dat de focus op ethiek ons afleidt 

van wat er echt op het spel staat: rechtsstatelijkheid. 

Door op ethiek te focussen komen autoritaire 

regimes en bedrijven die vooral met winst bezig 

zijn er te makkelijk vanaf. Ethiek is immers 'zacht', 

en onderwerp van discussie. Het beschermen 

van universele mensenrechten, in wetten en 

rechtsstatelijkheid, is 'harder'. Respect voor de 

rechtsstaat is waar open en gesloten systemen van 

elkaar verschillen. 

 

Toezichthouders moeten nieuwe kennis en 

bevoegdheden krijgen om de rechtsstaat online te 

handhaven. Anti-discriminatiemeldpunten, privacy-

waakhonden en de Autoriteit Consument en Markt 

moeten toezicht kunnen houden op algoritmen die 

de selecties in onze levens bepalen. 

Selecteren en rangschikken computercodes 

informatie met respect voor mededingingsregels? 

Wordt er door softwarecodes gediscrimineerd? 

Wanneer komt een samenzweringstheorie of 

geweldsoproep bovenaan in een zoekopdracht? Er 

zijn steeds meer vragen over de impact van grote 

technologiebedrijven op onze democratie. 

 

Oplossen
Alleen op basis van transparantie en verantwoording 

kunnen we fundamentele principes van onze 

democratie online bewaken en toetsen. Facebook-

baas Mark Zuckerberg zei in het Amerikaanse 

Congres dat kunstmatige intelligentie alle problemen 

met online-haatzaaien zal oplossen. Maar zonder 

checks en balances eindigen we dan met een 

geprivatiseerde Big Brother die beslist wat we wel 

of niet online mogen zeggen. Zo werkt het Chinese 

top-downmodel ook. Kritiek op de president, zelfs 

als daarvoor de metafoor van Winnie de Poeh wordt 

gebruikt, is binnen enkele minuten gecensureerd. 

Dit is geen ver-van-ons-bedshow in China, maar een 
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vraagstuk dat wereldwijd moet worden beantwoord. 

Totdat we algoritmen kunnen controleren weten we 

niet of er te weinig of te veel offline wordt gehaald, 

en op basis van welke criteria of wetten. Dat zou 

iedereen die geeft om vrije meningsuiting of vrije 

informatievergaring zorgen moeten baren. Een 

maatschappelijk debat is pas het beginpunt.

Niet alleen bedrijven schakelen algoritmen in. Recht 

op voorlopige vrijlating uit gevangenissen, de kans 

op het terugbetalen van een lening, 'goed gedrag': 

ook in open samenlevingen kunnen door algoritmen 

gestuurde keuzes grote gevolgen hebben. Zeker als 

de overheid die inzet. In New York City besliste de 

gemeenteraad vorig jaar daarom dat mensen het 

recht moeten hebben om in beroep te gaan tegen 

geautomatiseerde beslissingen waar zij nadeel van 

ondervinden. Dat is een terechte stap die navolging 

verdient in heel Europa, en dus ook in Nederland.

Prioriteit 

Er is dus veel meer nodig dan alleen een 

maatschappelijk debat, of ethische overwegingen, 

om de impact van technologie te kaderen. Het 

toepassen van wetten online zoals die offline gelden 

moet de belangrijkste prioriteit zijn. De mate waarin 

wij er in de open samenlevingen over de hele wereld 

in slagen om de rechtsstaat ook online te laten 

bestaan, zal moeten zorgen dat we hier niet vervallen 

in Chinese toestanden. De rechtsstaat online is 

waar ik me al jaren hard voor maak in het Europees 

Parlement.//kader auteur// 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Trouw op 9 

augustus 2018

Marietje Schaake
Lid van Europees Parlement D66

 

+32 2 28 45617 

marietje.schaake@europarl.

europa.eu
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Els de Wind
Partner, Advocaat

T +31 (0)20 6789 242

wind@vandoorne.com

Contact

Louis Jonker
Advocaat, Counsel

T +31 (0)20 6789510 

jonker@vandoorne.com

Kees Stuurman
Partner, Advocaat

T +31 (0)20 6789 582

stuurman@vandoorne.com

Cees Jan de Boer
Advocaat 

T +31 (0)20 6789 322

boerc@vandoorne.com
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Programma

AI-Symposium Grip op Algoritmes
Van gezichtsherkenning tot zelfrijdende auto's en medische diagnoses, de 

kunstmatige intelligentie toepassingen van vandaag en morgen zijn grenzeloos. 

Maar wie staat aan het roer: Mens of machine? Welke ethische overwegingen 

moeten we maken en binnen welke juridische kaders moeten we opereren?

Ter gelegenheid van het afscheid van Van Doorne partner Kees Stuurman 

organiseerden wij op 30 november 2018 en onder leiding van BNR-presentator 

en oud-advocaat Paul Laseur een inspirerend symposium. Hier stelden we met 

een viertal sprekers een aantal belangrijke thema's aan de kaak en gaven zij in een 

levendige discussie met elkaar en de zaal hun visie hierop. 

Ontvangst 14:45

Paul Laseur en Kees Stuurman
Welkom en inleiding

15:15

Prof. Maarten de Rijke
Duidt de huidige stand van zaken en schetst met enkele 
voorbeelden uit de praktijk de kracht en macht van algoritmes.

15:25

Marietje Schaake
Betoogt dat er veel meer nodig is dan alleen een maatschappelijk 
debat, of ethische overwegingen, om de impact van technologie te 
kaderen. Het toepassen van wetten online, zoals die offline gelden, 
moet de belangrijkste prioriteit zijn.

15:50 

Pauzemoment 16:15

Dr. Jaap-Henk Hoepman
Geeft antwoord op vragen omtrent de instrumenten die we kunnen 
en wellicht ook moeten gebruiken om vat te krijgen op algoritmes. 
In hoeverre en in welke mate is transparantie hierbij gewenst en 
wat wordt met deze transparantie wel/niet opgelost?

16:30

Prof. dr. Kees Stuurman
Belicht de reguleringsvisie zoals we die in Nederland hebben op 
dit moment en gaat in op de vraag of er een verplichte AI Impact 
Assessment zou moeten komen.

16:55

Afsluiting en borrel 17:30
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Wij zijn de verbindende factor 
tussen mensen en kennis en 

tussen doelen en realisatie. 
Wij koersen op vooruitgang, 

geven richting en helpen onze 
klanten verder door vooral 
ook heel dichtbij te blijven. 

Van Doorne N.V.
Jachthavenweg 121,  1081 KM Amsterdam
Postbus 75265,  1070 AG Amsterdam

T +31 (0)20 6789 123  F +31 (0)20 7954 589
info@vandoorne.com  vandoorne.com

Van Doorne UK B.V.
125 Old Broad Street,  Londen EC2N 1AR,  United Kingdom
T +44 20 7073 0465  london@vandoorne.com
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