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Justitie en Veiligheid onderzoek gedaan naar algoritmen en Al, onder de titel
‘Juridische aspecten van algoritmen die zelfstandig besluiten nemen; een
verkennend onderzoek’.
3 Het ministerie van Defensie en het ministerie van
Buitenlandse Zaken hebben daarnaast eerder advies gevraagd over de toename
van autonome functies in wapensystemen.
4 Het ontbreekt echter op dit moment
aan een overkoepelend, multidisciplinair onderzoek.

Ons kenmerk
DGETM-TM /18101617

ImpactAl

De opmars van Al biedt in de eerste plaats kansen. Al kan bijvoorbeeld worden
ingezet om beter te kunnen inschatten wanneer en waar zich bepaalde strafbare
feiten kunnen voordoen (“predictive policing”), ondersteuning te geven in de
rechtspraak, betere doorstroming op de weg
mogelijk te maken met zelfrijdende auto’s,
Europees en internationaal debat
gezond heidsrisico’s te identificeren, ongewenste
Op Europees niveau is aandacht voor de impact van Al op
inhoud op sociale mediaplatforms op te sporen en
publieke waarden en het instrumentarium dat kan worden
uitval in het onderwijs te voorkomen.
ingezet om deze waarden te borgen. Zo heeft de Europese
Commissie in april 2018 een mededeling over Al

Ook kan Al bijdragen aan betere besluitvorming
binnen zowel de overheid als het bedrijfsleven.
Daarnaast kan Al ten goede komen aan het
ontwikkelen van nieuwe innovatieve producten en
het nemen van weloverwogen
aankoopbeslissingen. Bovendien kan de
persoonlijke autonomie van burgers worden
vergroot doordat zelflerende systemen
bijvoorbeeld zorgtaken overnemen en patiënten
voor dagelijkse zorg minder afhankelijk worden
van anderen. Daarnaast kan Al de menselijke
intelligentie aanvullen door de samenwerking
tussen mens en machine te faciliteren
(‘augmented intelligence’).

gepubliceerd. En, het Parliamentary Assembly van de Raad
voor Europa heeft een aanbeveling gepubliceerd ten aanzien
van technologische ontwikkelingen, kunstmatige intelligentie
en mensenrechten. Daarnaast heeft het Europees
Economisch en Sociaal Comité (EESC) zichzelf ten doel
gesteld het maatschappelijk debat rondom Al te faciliteren,
kennisontwikkeling aan te jagen en een bijdrage te leveren
aan het ontwikkelen van Europese beleidskaders voor Al.
Op internationaal niveau staat het onderwerp onder meer
binnen de OESO op de agenda. Ook de Verenigde Naties
spreken jaarlijks in Geneve over Lethal Autonomous weapon
Systems (LAwS). Bovendien hebben de verenigde Naties in
oktober 2017 een ‘Centre for Artificial Intelligence and
Robotics’ geopend in Den Haag. Dit initiatief brengt de

Al brengt echter ook uitdagingen met zich mee
kansen en risico’s van Al in kaart, en draagt bij aan een
voor het borgen van publieke waarden. Zo kan de
gebalanceerd, internationaal debat. Bovendien hebben een
inzet van Al leiden tot discriminatie. Dit probleem
aantal grote technologiebedrijven als Google, Facebook,
ontstaat bijvoorbeeld als Al-systemen leren met
Amazon, IBM en Microsoft een samenwerkingsverband
behulp van data die (onbedoeld) bepaalde
opgezet waarin de discussie over de maatschappelijke
culturele en sociale ongelijkheden weerspiegelen,
uitdagingen van Al wordt gefaciliteerd.
L
welke vervolgens in het systeem worden
gereproduceerd. Ook bestaat de vrees dat Al door de analyse van grote
hoeveelheden persoonlijke data ongemerkt de keuze(vrijheid) van mensen kan
sturen, beïnvloeden en beperken, waardoor de menselijke autonomie vermindert.

Deze onderzoeken en onderhavig adviesaanvraag naar de impact van Al geven ook invulling aan het advies van
de expertgroep big data en privacy om hier nader onderzoek naar te doen.
Advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake
Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV): ‘Autonome wapensystemen de noodzaak van betekenisvolle menselijke
controle’. Dit onderzoek is afgerond.
-
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Verder kan Al een negatieve impact hebben op kwetsbare groepen, bijvoorbeeld
lager opgeleiden of burgers met minder geld die zich lastig kunnen wapenen
tegen door Al genomen beslissingen. En doordat Al gebruik maakt van veel data,
kan dit ook vragen oproepen over de exclusiviteit en integriteit van informatie en
de bescherming van persoonsgegevens.
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Bovendien zal Al invloed hebben op het terrein van werk. Deze impact kan positief
zijn, bijvoorbeeld door het beter bij elkaar kunnen brengen van vraag en aanbod,
verbeterde mogelijkheden voor handhaving van wet- en regelgeving en als bron
van meer productiviteit. Er kunnen echter ook negatieve gevolgen zijn voor
bijvoorbeeld autonomie, werktevredenheid, werkgelegenheid en privacy van
5
werkenden.
Gerelateerd aan bovengenoemde punten speelt de vraag in hoeverre de werking,
acties en beslissingen van Al-systemen te begrijpen, controleren en verklaren
zijn. En, waar de grenzen liggen aan het gebruik van deze systemen als zij niet
transparant en controleerbaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast speelt vaak de
vraag wie aansprakelijk is voor het (dis)functioneren van (onderdelen van) een
Al-systeem. De opkomst van Al versterkt bovendien een aantal bestaande
uitdagingen rondom digitalisering, zoals op het gebied privacy, cybersecurity en
de macht van een beperkt aantal technologiebedrijven.
Wens voor aanvullend onderzoek
Gelet op het toenemende gebruik van Al in nagenoeg alle sectoren en de
hierboven genoemde vragen is er behoefte aan discipline-overstijgend onderzoek
naar de impact van Al op publieke waarden. Het kabinet vindt het daarbij van
belang te bezien welk instrumentarium reeds voorhanden is om de kansen van Al
te faciliteren en de uitdagingen te beantwoorden, en welke instrumenten
eventueel aanvullend nodig worden geacht.
Een aantal casestudies kan daarbij nuttig zijn. Een dergelijk onderzoek is niet
alleen gewenst en nuttig voor de nationale kennis- en beleidsontwikkeling, maar
zal naar verwachting ook richtinggevende inbreng opleveren voor de Europese en
internationale discussies over dit onderwerp.
Hoogachtend,

mr. drs. M.C.G. Keijzer
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Naar de impact van technologie op de arbeidsmarkt en op het karakter van werkzaamheden zijn reeds diverse
studies naar verricht, waaronder door de WRR. De vraag is of Al op dit gebied nieuwe vragen oproept, of
bestaande vraagstukken extra urgent maakt. Zie bijvoorbeeld de SER verkenning ‘Mens en Technologie: samen
aan het werk’, WRR ‘De robot de baas’, WRR ‘Voor de Zekerheid’.
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