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Artificial Intelligence is mensenwerk! 

Feministe? “Ja, net 
als iedereen die 
gelooft in de 
overbrugging tussen 
de maatschappelijke 
ongelijkheid van 
mannen en vrouwen”

- Madeline Buxton-
(directeur reacties Alexa)



Artificial Intelligence
is all over the place

Alexa bij 
mij thuis



Artificial Intelligence
is all over the place



De bouwsteen: Artificial 
Intelligence

Mens, maatschappij en economie plukken  
de vruchten van artificial intelligence door 
hype van realiteit te scheiden én de balans  
te bewaken tussen zakelijke en technische
mogelijkheden en juridische en morele 
eisen



Afbakening

Machts-

concentratie

Trans-
parantie

Out of 
control

Verantwoor-
delijkheid

Ethiek

Werk-
gelegenheid

Misvattingen en
dilemma’s 

toepassing Artificial 
Intelligence
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‘ONTRAFELEN’ VAN DE GROOTSTE AI MISVERSTANDEN
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Bart van der Mark, AI Europe
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AI / ML and how it compares to traditional IT

The ability of a computer program or a machine to think and learn / a 

machine which mimics human cognition

➢ Rule-based

➢ Structured data

➢ Pre-programmed

➢ Static

➢ “traditional” programming

➢ 100% predictable

➢ Judgement-based

➢ Unstructured data

➢ Self-learning

➢ Dynamic

➢ Algorithm-based

➢ Not 100% predictable

< versus >
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https://www.youtube.com/watch?v=-CRJLam3BNc
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3 types of AI
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Challenge 1: Employment
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• Accountant: 95%

• Admin worker: 92%

• Insurance 

underwriter: 66%

• Cab driver: 57%

• Manager: 25%

• Artist: 4%
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Challenge 2: concentration of power
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“Adoption patterns illustrate 

a growing gap between 

digitized early AI adopters 

and others. 

Sectors at the top of MGI’s 

Industry Digitization Index, 

such as high tech and 

telecom or financial 

services, are also leading 

adopters of AI.”
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Challenge 2: concentration of power
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Challenge 3: transparency
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Challenge 4: can things get out of control?
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Challenge 5: legislation & ethics
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Challenge 6: funnelling
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Thank you



ECP Deelnemersspecial – maart 2018

Ontrafelen van de grootste 
misverstanden rondom Artificial
Intelligence

Casus 1: AI in het juridisch domein: wat is de 
plaats van de robotrechter?

Casus 2: Een chatbot voor vragen over mestbeleid 

Art Ligthart – CSSI

Ian FitzPatrick – Jibes Data Analytics

Concept en realisatie:

Technologiepartner:



Aanleiding, missie en visie

Waarom deze pilots: 

• wet en regelgeving toegankelijk en toepasbaar maken

• met inzet van innovatieve technologie: AI

• samenwerking creëren, kennis en krachten bundelen

Leidende principes: 

• de vraag van een burger, bedrijf, ambtenaar of expert

• vanuit een context: een behoefte, de eigen situatie

• relevante antwoorden geven over wet- en regelgeving 

• op een gebruikersvriendelijke manier

• transparant en herleidbaar
21



Slimmer met Regelgeving

• samenwerkingsverband van professionals met 

verschillende achtergronden: publiek, privaat 

en wetenschappelijk 

• op persoonlijke titel bundelen van kennis, kunde en 

contacten, op een publiek toegankelijke wijze

• om zo een bijdrage te leveren om regelgeving meer 

toegankelijk en toepasbaar te maken

• voor iedereen: burgers, bedrijven, overheid en wetenschap

• www.slimmermetregelgeving.nl

Rani Wierda Reindert Gerding Marco Brattinga Hayo Schreijer                 Art Ligthart

http://www.slimmermetregelgeving.nl/


Samenwerkingspartners in de pilots

Concept en realisatie:

Innovator voor publiek-privaat-wetenschappelijk samenwerken aan oplossingen. 
Initiatiefnemer REGULIZE™.

Specialist op data management, analytics en artificial intelligence. IBM Watson partner. 

System integrator: 

Onafhankelijke Nederlandse systeemintegrator, specialist op verbinden van wet- en 
regelgeving met uitvoering

Technology partner:

Mondiaal opererend technologie- en innovatiebedrijf, met klanten in meer dan 170 
landen. Cognitive business op basis van Watson-technologie, ten behoeve van de 
publieke en private sector, heeft een strategische focus



IBM Watson 

Explorer 

Advanced Edition

Explorer

Content 

Analytics

Application 

Builder

IBM Watson Explorer Advanced Edition 

Verwachtingen t.a.v. volgende releases:

- Machine Learning capabilities naar on-premise

met oa. Content Classification & Decision Support

- Nieuwe architectuur (oa Apache Spark & Hadoop Open  + Containerization)

- Nieuw UX framework, adaptieve UI

+ Nederlandstalige ondersteuning

IBM Content Classification

Classificatie m.b.v. Machine Learning wordt naar verwachting op termijn in IBM Watson Explorer 

ondergebracht)

IBM Watson Knowledge Studio

Onderscheidend omdat hiermee kennis sneller kan worden geschaald. De modellen die direct door 

inhoudsdeskundigen worden ‘getraind’ kunnen op WEX worden gedeployed en gemonitord. 

De closed loop learning die we op deze wijze realiseren is centraal in onze oplossing en de weg voorwaarts. 

IBM Content 

Classification

Watson 

Knowledge Studio

✓

‘Relevance’

Application 

Builder

+
✓

✓

Technologie: IBM Watson - perspectief

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw9fyd4fjTAhWBLhoKHdXOC1YQjRwIBw&url=http://mobilemarketingmagazine.com/ibm-watson-works-with-webgains-to-use-ai-for-more-intelligent-advertising&psig=AFQjCNFXaLSVzWtJ-l-9t9yAMNTsG4-aNQ&ust=1495173427119963


Casus 1: 

AI in het juridisch domein: wat is de 
plaats van de robotrechter?

Pilot met kunstmatige intelligentie op basis 
van wetgeving en jurisprudentie uit 
wetten.overheid.nl

http://wetten.overheid.nl/


• collecties wet- en regelgeving zijn over de 

jaren heen gegroeid tot 10.000+ 

documenten met daarin 100.000+ 

artikelen

• traditioneel worden zoekmachines gebruikt 

om deze collecties toegankelijk te maken. 

• maar deze leveren zeer veel resultaten, 

dus welke resultaten zijn echt relevant en 

zet je bovenaan? 

Onderzoeksdoel 

“Is de deelnemingsvrijstelling van toepassing op een
moeder-dochterrelatie, waarbij de moeder coöperatie is”?

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw9fyd4fjTAhWBLhoKHdXOC1YQjRwIBw&url=http://mobilemarketingmagazine.com/ibm-watson-works-with-webgains-to-use-ai-for-more-intelligent-advertising&psig=AFQjCNFXaLSVzWtJ-l-9t9yAMNTsG4-aNQ&ust=1495173427119963


Uitgangspunten

1. Kunstmatige intelligentie moet worden beheerst door 

domeinexperts (SME’s)

2. Gebruik maken van bestaande kennisconcepten (DNA 

van wet- en regelgeving)

3. Geen black box maar herleidbare resultaten

4. Leren uit een dynamische dialoog met gebruikers

5. Niet de resultaten staan centraal maar de validatie van 

deelonderzoeken



1. Vijf sprints, iteratief ontwikkelen, telkens toetsen en
verklaren

2. In elke sprint is extra functionaliteit van Watson ingezet 
en is kennis toegevoegd over de manier waarop wet- en 
regelgeving in elkaar steekt

3. Aan het einde van elke sprint werd gemeten in hoeverre 
de standaard casussen, die door fiscaal juristen waren 
opgesteld, leidden tot relevantere antwoorden 

4. Er is geëxperimenteerd met zowel fiscale wetgeving en 
beleid als met jurisprudentie 

Aanpak
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Demo: Cognitive Legal Discovery
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Demo: annoteren en machine learning



Voorbeeldcasus: start 



Voorbeeldcasus: breder bereik



Voorbeeldcasus: dynamische dialoog



De volgende technieken zijn gebruikt tijdens de 5 sprints: 
• Natural Language Processing
• Deep Learning
• Kennismodellen: DNA: http://www.slimmermetregelgeving.nl en NFLT: https://fiscaletaxonomie.pleio.nl/)
• Citation extraction

Onderstaande bieden perspectief op aanscherping en verbetering:
• Meer nauwkeurige citation-aantallen middels linkextractor
• Content-based filtering
• Collaborative filtering
• Feedback-based machine learning
• Lekentaal taxonomie
• NFLT event taxonomie

Technieken

http://www.slimmermetregelgeving.nl/
http://www.slimmermetregelgeving.nl)/


Conclusies en perspectief

1. De technologie van artificial intelligence is inmiddels ver genoeg om zinvol toe te passen in het 
domein van wet- en regelgeving:

2. Het toepassen van deze technologie is een ontwikkeling: leren en trainen in samenwerking door 
domeinexperts en technisch experts

3. De technologie leent zich goed voor een dialoog met gebruikers: niet zoeken maar ontdekken

4. Verder optimaliseren – relevantere juridische antwoorden - is binnen handbereik:

5. Volop perspectief: nieuwe technische mogelijkheden en talloze toepassingen

35



Casus 2: 

Een chatbot voor vragen over 
mestbeleid 

Pilot met kunstmatige intelligentie bij het 
callcenter van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland



De casus

Verminderen van de regeldruk is een belangrijke doelstelling van de regering 

Het Ministerie van Economische Zaken had belangstelling voor inzet van AI. In sessies met de 

beleidsdirectie R&ICT en RVO is een concreet domein gekozen om e.e.a. te beproeven: het mestbeleid 

De doelstelling van de pilot: middels een prototype de potentie 

laten zien van kunstmatige intelligentie ter ondersteuning van 

vragen die aan het call centre worden gesteld



Sprint 1: Zoeken in de kennisbank met natuurlijke taal

• Kennisbank die door het RVO callcenter
gebruikt wordt geladen in IBM Watson

• Webinterface gemaakt voor stellen van 
vragen in natuurlijke taal

• Vergelijken van uitkomsten met die van de 
zoekmachine door callcentermedewerkers
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Sprint 2: Expertkennis en Domeinherkenning

• Beleidsexpert definieerde belangrijke 
entiteiten in vragen en antwoorden

• Bestede tijd: 3 uur
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Sprint 2: Expertkennis en Domeinherkenning

• Beleidsexpert leerde deze kennis aan
Watson met behulp van annotaties in 
Watson Knowledge Studio.

• Watson vertaalt dit naar een Machine 
Learning model dat leert in welke context de 
entiteiten worden gebruikt.

• Het model herkent de entiteiten in andere
content en in vragen.

• Zo wordt de expertkennis op grote schaal
inzetbaar.
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Sprint 2: Expertkennis en Domeinherkenning

• Door het Machine Learning model uit
Watson Knowledge Studio toe te passen op 
de vraagstelling en de kennisdocumenten, 
worden relevantere documenten gevonden.

• Een tweede Machine Learning model is 
getrained om aan de vraagstelling te
herkennen tot welk domein (binnen
mestbeleid) de vraagstelling hoort. Wanneer
dit juist herkend is worden alleen
documenten binnen dit domein getoond.
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Sprint 3: Chatbot gebruiksnormen

• Chatbot gemaakt op basis van Facebook 
Messenger voor een laagdrempelige, 
persoonlijke contactmogelijkheid voor
klanten.

• Gevoed met informatie uit de kennisbank en
daarnaast de RVO website en de Regelhulp
Meststoffen.
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Sprint 3: Chatbot gebruiksnormen
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Sprint 4: Context uit KVK gegevens
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Conclusies na beide pilots

Kunstmatige intelligentie over wet- en regelgeving is nu al toepasbaar ter ondersteuning

Volop perspectief voor doorontwikkelen en trainen:

• Doortrainen op basis van gebruik door kennisexperts

• Taalmodules, om in gewone mensentaal vragen te kunnen stellen

• Gebruik van aanvullende kennis over wet- en regelgeving

• Toevoegen van functionaliteit die nog niet beproefd is

• Gebruiken van beschikbare informatie over de vragensteller

Mogelijke toepassingsgebieden:

• Self-service: chatbots en virtuele assistenten voor burgers

• Ondersteuning voor call-center medewerkers

• Analyse van regelgeving en uitvoeringstoetsen voor beleidsmedewerkers

• Kennismanagement: borgen van kennis van domeinexperts (open knowledge)

• …en nog veel meer



Contact

Neem voor meer informatie contact op met :

Art Ligthart 

art.ligthart@cssi-motion.eu

+31 6 5023 1019

Ian FitzPatrick

ifitzpatrick@jibes.nl

+31 6 2452 4500

Paul van der Hulst

pvdhulst@jibes.nl

+31 6 3466 0007 46
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VAN 'SLIMME CODE' 
NAAR EEN 

GEDRAGSCODE?

Van Doorne 15-03-2018 48

AGENDA

• AI in de tijd (…)

• Zorgen en risico's

• Regulering van AI: wetgeving? 

• Naar een gedragscode

•Toepassing: impact assessment



TIJDLIJN

Van Doorne 15-03-2018 49

• 2005: “Juridische aspecten van autonome systemen”

• 2006: “Handreiking gedragsregels autonome  systemen”

• Identificatie

• Transparantie

• Integriteit

• Vertrouwelijkheid

• Continuïteit

• Toetsbaarheid en traceerbaarheid

• Intellectuele eigendom



IN DE 
TUSSENTIJD 

(….)

Van Doorne 15-03-2018 50

• "AI escapes from the laboratory"

•Siri, zelfrijdende auto's, lerende systemen, …..

•“We are now witnessing a new shift in computing: 

the move from a mobile-first to an AI-first world.” 

(Sundar Pichai, CEO Google

•AI wordt "big business"

•En:

‒ Privacy debat

‒ Cyber security debat

‒ Politiek (EP, …)



RISICO'S EN 
ZORGEN

Van Doorne 15-03-2018 51

•Aansprakelijkheid voor falen (vgl. Tesla)

•Impact op werkgelegenheid (verdringing en/of "cobot“?)

•Ethiek/waarden:

• ‘Bias‘ (data, algoritme). Waarden niet per se 

universeel (cultuur, context, taak)

• Risico aantasting mensenrechten (Rathenau 

Instituut) -> actie kabinet

•Accountability

•Transparantie

•Privacy & Security (data, herprogrammeren)

•(….)



MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORDE 

INTRODUCTIE

Van Doorne 15-03-2018 52

• “Als alternatief voor overheidsregulering dient eerst 

te worden onderzocht of andere oplossingen 

mogelijk zijn, waarbij vormen van zelfregulering 

zoveel mogelijk moeten worden gestimuleerd.”

(Toetsingskader Nota Wetgeving voor de 

elektronische snelweg)

•Rode draad NL: zelfregulering, tenzij (ontwrichtend, 

etc.)

•Wat doet Europa nu al?

− Europees Parlement (voorstel voor regels 

voor robotica)

− Privacy: WP29 Guidelines on Automated 

Individual Decision-making and Profiling



KADERS VOOR 
DE WERKGROEP

Van Doorne 15-03-2018 53

•Juridisch kader

•Technisch kader: van 'gereedschap' tot aan volledig 

autonoom handelende systemen

•Overige aspecten (ethisch, sociaal, markt, ….)

•Twee cases aan weerszijden van het spectrum



CASES

Van Doorne 15-03-2018 54



POSITIONERING 
GEDRAGSCODE
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• Welke thema's zijn geschikt voor opname in de 

code?

•Welke andere onderwerpen verdienen 

(ondersteunend) aandacht? 

•Tot wie richt de gedragscode zich:

− Leveranciers/makers?

− Afnemers/gebruikers?

− Markt?

• Eigenaarschap en draagvlak



BEOOGDE 
RESULTATEN 
WERKGROEP
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• Voorstel voor een gedragscode ("Gedragscode

Kunstmatige Intelligentie 2018")

•Communicatiedocument (cases illustreren de 

elementen van de gedragscode en daaraan ten 

grondslag liggende 'issues')

•Document met overige aanbevelingen vanuit de 

Werkgroep (onderwerpen die buiten het 

(regulerings)kader van de gedragscode vallen)

 Toepassing: impact assessment



PIA ALS ROLMODEL 
VOOR AI

Van Doorne 15-03-2018 57

•AI heeft impact op reeks van aspecten

•Privacy Impact assessment als rolmodel:

‒ Een toetsmodel/vragenlijst

‒ Brengt privacy risico’s op gestructureerde en 

heldere wijze in kaart te brengen.

•PIA is:

− Niet vrijblijvend

− Zowel richtinggevend als corrigerend bedoeld

− Beantwoordingsproces als zodanig moet ook 

bewustwording stimuleren

− Soms verplicht (hoog risico)

 Op naar een "AIA - Artificial Intelligence Impact Analysis"



ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 

IMPACT 
ANALYSIS

Van Doorne 15-03-2018 58

•Beschrijving kenmerken, functionaliteit en doelen

•Beschrijving rollen en relaties

•Beoordeling van relevante juridische en ethische aspecten

•Verantwoordelijkheid, Privacy, Security, (…)

•Beschrijving en beoordeling risico’s voor betrokkenen

•Beschrijving voorgenomen maatregelen om gevolgen en 

risico’s van inzet van het systeem te adresseren

•Casus:
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Paneldiscussie
- Rob Nijman (IBM)
- Bart van der Mark (Cognizant)
- Art Ligthart (CSSI)
- Ian Fitzpatrick (Jibes Data Analytics)
- Kees Stuurman (Werkgroep KI-ECP, Partner Van Doorne)


