Nieuwsbrief #6

augustus 2020

AI, publieke waarden en mensenrechten

Het ministerie van BZK houdt u met deze nieuwsbrief maandelijks op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van AI, publieke waarden en mensenrechten. Zo vindt u elke maand
in uw maiilbox een overzicht van de meeste relevante beleidsontwikkelingen, zowel nationaal als
internationaal en houden we u op de hoogte van aankomende Kamerdebatten en relevante
evenementen. Daarnaast delen we in deze nieuwsbrief interessante opiniestukken en longreads,
en geven weer wat in de media aan bod is gekomen. Als u items heeft voor de volgende editie van
deze nieuwsbrief dan ontvangen wij deze graag via ai@minbzk.nl.

UITGELICHT

Uitnodiging voor Denksessie over algoritmes

Op 22 september organiseert de Algemene Rekenkamer in samenwerking met het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Denksessie over algoritmes. Het doel is om met
elkaar tot meer eenduidigheid te komen over de terminologie omtrent algoritmes. Een
gemeenschappelijke taal draagt bij aan een verantwoorde inzet van algoritmische data-analyses.
Zo werken we samen aan de totstandkoming van kaders voor toepassing van en controle op
algoritmes. Deze denksessie staat open voor medewerkers vanuit overheid en wetenschap met
kennis van algoritmes, data-analyse of met een beleidsmatige en/of juridische achtergrond. Op 22
september vindt een fysieke bijeenkomst plaats in Den Haag, de resultaten zullen
daarna breder worden gedeeld in een consultatie. U kunt zich aanmelden voor de denksessie en/of
de consultatie via algoritmes@rekenkamer.nl. Vermeld daarbij uw naam, organisatie en relevante
expertise. Het beschikbaar aantal plaatsen op 22 september is beperkt, op basis van de
aanmeldingen wordt een selectie gemaakt.
BELEID EN RAPPORTEN

De meest politiek-bestuurlijk relevante stukken die de afgelopen periode in Nederland zijn verschenen, zoals
Kamerbrieven, (onderzoeks)rapporten, visies, werkplannen en beleidsinstrumenten.

Versterk digitale weerbaarheid met nieuwe technologie
Nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie bieden niet alleen kansen om Nederland digitaal
weerbaarder te maken. Ze zijn zelfs noodzakelijk aldus het Rathenau Instituut.

Lees meer

Rathenau: “Investeer in digitalisering die werkt voor mensen”
Digitale toepassingen, zoals gezichtsherkenningstechnologie, kunnen mensenrechten onder druk
zetten. In een Bericht aan het parlement stelt het Rathenau Instituut dat de overheid bij digitale
innovaties mensenrechten als leidraad zou moeten nemen. Dan kunnen ze meer opleveren voor de
samenleving, in termen van duurzaamheid, gezondheid, vrijheid en veiligheid.
Publicatie Rathenau

Staatssecretaris Knops informeert de Tweede Kamer over de vraag of Nederlandse
overheidsorganisaties de diensten van het Amerikaanse gezichtsherkenningsbedrijf
Clearview gebruiken.

Lees de brief

EUROPA EN INTERNATIONAAL

Aanbevelingen, wetgeving en andere publicaties van de Europese Unie en Raad van Europa, aangevuld met
interessante beleidsontwikkelingen uit andere Europese landen. Tevens de laatste publicaties van
internationale organisaties als de VN, OESO en relevante NGO’s, aangevuld met interessante
beleidsontwikkelingen uit andere landen.

Reimagining Regulation for the Age of AI: New Zealand Pilot Project
Het World Economic Forum (WEF) en de overheid van Nieuw-Zeeland hebben een ‘whitepaper’
geschreven over de regulering van kunstmatige intelligentie.

Ga naar het whitepaper

Council of Europe CAHAI held its second meeting
The Council of Europe's Ad Hoc Committee on Artificial Intelligence (CAHAI) hosted a three-days
online meeting to draw up “concrete proposals on the feasibility study of a future legal framework
on artificial intelligence based on human rights, democracy and the rule of law". The study, due to
December 2020, may lead to the adoption of a legally binding treaty within the next two years.

Lees verder

WETENSCHAP EN KENNIS

De nieuwste wetenschappelijke artikelen en rapporten van kennisinstituten over AI, publieke waarden en
mensenrechten.

Amsterdam opent het Civic Al Lab
In het lab gaan 5 onderzoekers aan de slag met Artificial Intelligence (AI, of kunstmatige
intelligentie) op het gebied van onderwijs, welzijn, omgeving, mobiliteit en gezondheid. Vooral
gaan ze kijken hoe kunstmatige intelligentie 'zo eerlijk mogelijk' kan worden toegepast. Het lab
dient ook als een informatiepunt voor bewoners en ondernemers met vragen over nieuwe
technologieën en het ethisch en inclusief gebruik ervan.

Lees hier verder

The Impact of Artificial Intelligence on Human Rights, Democracy and the Rule of Law
Onderzoek van Catelijne Muller betreft de impact van AI op mensenrechten, democratie en
wetgeving zoals gepresenteerd tijdens de Euopese CAHAI werkgroep.

Naar het onderzoek

Digital sovereignty for Europe
De European Parliament Research Service (EPRS) schetst de context van het opkomende streven
naar ‘digitale soevereiniteit’ in de EU en geeft een overzicht van de maatregelen die momenteel
worden besproken of voorgesteld.

Lees hier verder

Deloitte: ‘State of AI in the Enterprise, 3rd Edition – Thriving in the era of pervasive AI’
De bezorgdheid over opkomende AI-risico's die de vooruitgang vertragen, is lager bij Nederlandse
respondenten in vergelijking met andere landen.
Lees hier verder
Twee derde van de Europese organisaties maakt actief gebruik van kunstmatige
intelligentie (AI) of is het aan het testen
Het Artificial Intelligence in Europe onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksinstituut Research
in Action in januari en februari 2020.

Lees het artikel

If AI is going to help us in a crisis, we need a new kind of ethics.
In a comment piece published this week in Nature Machine Intelligence, Jess Whittlestone, a
researcher at the University of Cambridge, and her colleagues argue for a new, faster way of doing
AI ethics.

Lees hier verder

ONLINE EVENEMENTEN
Het ECP Jaarfestival 2020 - een meerdaags fysiek en virtueel event over digitalisering in
stroomversnelling
Dinsdag 17 t/m donderdag 19 november 2020 organiseert ECP | Platform voor de
InformatieSamenleving in samenwerking met een groot aantal partners haar 23e Jaarcongres
nieuwe stijl. Het ECP Jaarfestival is hét hybride meerdaags event over onze digitale samenleving in
stroomversnelling. Hoe kan Nederland bewegen naar een succesvolle en veilige digitale
samenleving na een pandemie?

ECP Jaarfestival 2020

Den Bosch Data Week
Den Bosch Data week 26 t/m 31 oktober 2020. Een week waarin alles wat je met data kunt,
zichtbaar en tastbaar wordt. In een context waarin Den Bosch een toonaangevende datastad is en
in een regio waar het slim inzetten van data een Europese uitstraling geniet.

Den Bosch data week

IN HET NIEUWS

Een overzicht van maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwsberichten van de afgelopen periode.

WUR investeert in kunstmatige intelligentie
WUR trekt daarvoor drie extra hoogleraren, zes deeltijd-experts en een onderzoekscoördinator
aan.

Lees het bericht

Hoe AI in combinatie met de juiste mensen en processen organisaties sterker maakt
Artificiële intelligentie en data analytics spelen hierin een grote rol, maar automatisering zal niet
alles oplossen.

Lees hier verder

Extra financiële ondersteuning voor ambities Nederlandse Digitaliseringsstrategie
Het kabinet publiceert vandaag de actualisatie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Hierin
maakt het kabinet extra financiering voor artificiële intelligentie (AI) bekend en geeft een overzicht
van andere investeringen in technologieën, digitalisering van bedrijfsleven en overheid, digitale
vaardigheden van Nederlanders en cyberveiligheid.

Ga naar het bericht

Nederland kwetsbaar door verdere digitalisering
Cyberaanvallen blijven een grote bedreiging voor de Nederlandse samenleving, zeker nu systemen
meer met elkaar verbonden raken.

Lees het artikel

Amsterdam Court rules against UvA Student Council in Proctoring dispute
According to the Rechtbank Amsterdam, the UvA may continue using AI surveillance software

"Proctorio" during online examinations without the students' consent.
Lees de uitspraak

AI heeft dringend een bijsluiter nodig
We hebben een breder regelgevend kader nodig voor het gebruik van artificiële intelligentie.
Lees meer
Vanaf 2021 scherpere regels tegen discriminatie door algoritmes
Om te voorkomen dat burgers slachtoffer worden van discriminatie door digitale systemen van de
overheid, komen er vanaf volgend jaar meer maatregelen om algoritmes van te voren te toetsen.

Lees het bericht

OPINIESTUKKEN EN LONGREADS

Interessante opiniestukken en longreads over verantwoorde en mensgerichte AI uit binnen- en buitenland.

Persuasive technology tast onze autonomie aan
De inzet van data en nieuwe technologie levert de maatschappij volop kansen op, maar ook de
nodige risico’s. Een groot risico vormt ongewenste beïnvloeding met behulp van
overtuigingstechnologie, ofwel persuasive technology. Tijd voor verheldering van de juridische
kaders, bepleit Linda Kool van Rathenau Instituut.

Lees verder

Predictive policing algorithms are racist. They need to be dismantled
Opiniestuk in de MIT Technology Review waarin betoogd wordt dat een gebrek aan transparantie
en biased training data simpelweg betekent dat voorspellende algoritmes voorlopig niet geschikt
zijn voor o.a. de politiewerk
Lees verder

A new kind of ethics: if artificial intelligence is going to help in a crisis, we need a new,
faster way of doing AI ethics
Jess Whittlestone at the Leverhulme Centre for the Future of Intelligence at the University of
Cambridge and her colleagues published a comment piece in Nature Machine Intelligence this week
arguing that if artificial intelligence is going to help in a crisis, we need a new, faster way of doing
AI ethics, which they call ethics for urgency.
Read the full interview

Betrek burgers bij de ethiek van kunstmatige intelligentie
Interview met hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek Peter-Paul Verbeek.

Lees het interview

Deze nieuwsbrief
Heeft iemand u deze mail doorgestuurd en wilt u ook op de verzendlijst? Stuur dan een mail naar
ai@minbzk.nl.

Deze nieuwsbrief is een product van het Samenwerkingsplatform AI, Publieke Waarden en
Mensenrechten onder leiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or
if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.
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Dit bericht wordt maandelijks verstuurd.

Voor meer informatie, wilt u zich inschrijven of uitschrijven, neem contact op met: AI@minbzk.nl

