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AI gedefinieerd
• Definitie voorgelegd door de Europese expertengroep inzake AI:
o

“Systemen op basis van artificiële intelligentie (AI) zijn door mensen ontworpen
softwaresystemen (en mogelijk ook hardware-systemen) die, met een complex doel, in
de fysieke of digitale dimensie in actie komen op basis van gegevens die zij in hun
omgeving waarnemen, waarbij ze de verzamelde gestructureerde of ongestructureerde
gegevens interpreteren, redeneren op basis van de uit deze gegevens verkregen
kennis of de verkregen informatie verwerken en beslissen met welke handeling(en) het
gestelde doel het best kan worden bereikt.”

o

“KI-systemen kunnen gebruikmaken van symbolische regels of een numeriek model
leren en kunnen hun gedrag ook aanpassen door te analyseren welke invloed hun
eerdere handelingen op de omgeving hebben.”

 Er bestaat niet “één” AI
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Kies je metafoor
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Uitdaging: voordelen maximiseren, risico’s minimiseren
-

Regelgevers moeten verzekeren dat AI:
-

-

Regelgevers moeten verzekeren dat hun regels:
-



“op een goede manier” ontwikkeld wordt
“ten goede” gebruikt wordt

Up to date zijn/blijven met de technologie
Grensoverschrijdend relevant zijn, gezien de impact van nieuwe technologieën
niet stopt aan de grens

Queeste:

Op zoek naar een “moreel objectieve” definitie van “het goede”
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Maar…
Wat is “Goed”?
Voor een deugdenethicus?
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Voor een
deontologist?

Voor een
utilitarist?

•

Ethisch scepticisme: alles staat ter discussie

•

Ethisch relativisme: het hangt ervan af

Voor een
confucianist?
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Trolley Probleem

7

Institute for Faculty
European
Law
of Law

Trolley Probleem – Versie 2.0

Institute for European Law
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De Europese Benadering: Context
EUROPESE STRATEGIE ROND ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE
Gepubliceerd in april 2018

De ontwikkeling &
opname van AI
“Boosten”

De socio-economische
veranderingen
aanpakken

Een adequaat ethisch
en juridisch kader
verzekeren

In die context:
- Oprichting van een onafhankelijke expertengroep op hoog niveau
inzake Artificiële Intelligentie (AI HLEG)
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Onafhankelijke Expertengroep
Voorzitter:
Pekka Ala-Pietilä
52 leden:

Twee opdrachten:
1. Ethische richtlijnen voor AI
2. Beleidsaanbevelingen

Industrie
Onderzoek
Burgermaatschappij
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+ Interactie met de “European AI Alliance”
= Platform van +3500 leden (open voor iedereen) om
het Europese beleid inzake AI te bespreken
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Tijdlijn

18 december 2018
Eerste ontwerp
gepubliceerd
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december 2018 februari 2019
•
Open consultatie
•
Discussie met
lidstaten
•
Discussie via de
European AI
Alliance

maart 2019
Herziene document
afgeleverd aan de
Europese Commissie

8 april 2019
Finale document
gepubliceerd &
verwelkomd door de
Europese Commissie
via formele
Mededeling
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Ethische richtlijnen voor Betrouwbare AI
•

De mens staat centraal: AI is slechts een middel, geen doel op zich

•

Maximaliseren van baten, minimaliseren van risico’s

•

Ethisch relativisme overwinnen: Grondrechten als Basis
 “Eerbiediging van grondrechten, binnen een kader van democratie en de rechtsstaat,
biedt de meest veelbelovende grondslagen voor het vaststellen van abstracte ethische
beginselen en waarden die in het kader van AI kunnen worden geoperationaliseerd.”

•

“Betrouwbare AI” als fundamentele ambitie, bestaande uit drie elementen:
Wettige AI
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Ethische AI

Robuuste AI
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Ethische richtlijnen – Grondrechten
5 “families” van grondrechten

-> 4 ethische principes

1) Respect voor menselijke waardigheid
2) Vrijheid van het individu
3) Respect voor democratie, justitie en de rechtsstaat
4)

Gelijkheid, non-discriminatie en soliditeit

Respect voor de
menselijke autonomie

Preventie van
schade

Rechtvaardigheid

Verklaarbaarheid

5) Burgerrechten
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Ethische richtlijnen – 7 essentiële vereisten
Menselijke controle en
menselijk toezicht

Diversiteit, non-discriminatie en
rechtvaardigheid

Technische robuustheid en
veiligheid

Maatschappelijk en milieuwelzijn

Privacy en data-governance

Verantwoording

Transparantie
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Te evalueren en verzekeren gedurende de
gehele levenscyclus van een AI-systeem
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Ethics Guidelines – 7 Key Requirements

Menselijke controle en menselijk toezicht
• Impact op grondrechten evalueren
• Autonomie van de gebruiker staat centraal
• Vrij van ongerechtvaardigde misleiding of manipulatie
• Human in the loop, on the loop, in command approach
• Hoe minder toezicht, hoe crucialer testfase & controle-kader
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Ethics Guidelines – 7 Key Requirements

Technische robuustheid en veiligheid
• Weerbaarheid tegen aanvallen & beveiliging
• Anticipatie van “dual use”
• Uitwijkplan en algemene veiligheid
• Nauwkeurigheid
• Betrouwbaarheid
• Reproduceerbaarheid
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Ethics Guidelines – 7 Key Requirements

Privacy en data governance
• Privacy & gegevensbescherming gedurende gehele levenscyclus
• Gegevenskwaliteit
• Gegevensintegriteit
• Kader voor toegang tot gegevens
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Ethics Guidelines – 7 Key Requirements

Transparantie
• Traceerbaarheid
• Verklaarbaarheid
• Communicatie
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Ethics Guidelines – 7 Key Requirements

Diversiteit, non-discriminatie en rechtvaardigheid
• Voorkomen van ongerechtvaardigde discriminatie/vertekening
• Diversiteit in de design teams
• Toegankelijk en universeel ontwerp
• Participatie van belanghebbenden
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Ethics Guidelines – 7 Key Requirements

Maatschappelijk en milieuwelzijn
• Duurzaamheid
• Milieuvriendelijkheid
• Sociale impact
• Samenleving & democratie
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Ethics Guidelines – 7 Key Requirements

Verantwoording
• Controleerbaarheid (auditability)
• Minimalisering en verslaglegging van negatieve impact
• Rationaliseren en documenteren van afwegingen
• Toegankelijke mechanismen voor verhaal & herstel
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Ethische richtlijnen – Evaluatielijst
Evaluatielijst om de 7 vereisten te operationaliseren
•

Praktische vragen voor elke vereiste – 131 in totaal

•

Aan te passen aan de specifieke context

•

Lijst wordt getest (“pilootfase”) om feedback te vergaren
 “Kwantitatief proces” -> online enquête
 “Kwalitatief proces” -> 50 verdiepende interviews
 Doorlopende mogelijkheid tot feedback via de European AI Alliance

Herziene versie van de evaluatielijst te verwachten mid-2020
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Ethische richtlijnen – Evaluatielijst (uittreksel)
5. Diversiteit, non-discriminatie en rechtvaardigheid
Voorkomen van onrechtvaardige vertekening:
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Hebt u gezorgd voor een strategie of een reeks procedures om te voorkomen dat er
onrechtvaardige vertekening wordt gecreëerd of versterkt in het KI-systeem, met betrekking tot
zowel het gebruik van inputgegevens als het ontwerp van het algoritme?


Hebt u de mogelijke beperkingen die voortkomen uit de samenstelling van de gebruikte
gegevenssets, onderzocht en erkend?



Hebt u nagedacht over de diversiteit en de representativiteit van gebruikers in de
gegevens? Hebt u getest op specifieke populaties of problematische gebruikssituaties?



Hebt u onderzoek gedaan naar technische hulpmiddelen om uw begrip van de gegevens,
het model en de prestaties te verbeteren, en hebt u deze gebruikt?



Hebt u processen ingesteld voor het testen en monitoren van potentiële vertekening
gedurende de ontwikkelings-, installatie- en gebruiksfase van het systeem?
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Ethische richtlijnen – Evaluatielijst (uittreksel)
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Hebt u, afhankelijk van de gebruikssituatie, gezorgd voor een mechanisme waardoor anderen
problemen in verband met vertekening, discriminatie of slechte prestaties van het KI-systeem
kunnen melden?


Hebt u nagedacht over duidelijke stappen en manieren om te communiceren over hoe en
aan wie dergelijke problemen kunnen worden gemeld?



Hebt u niet alleen nagedacht over de (eind)gebruikers, maar ook over anderen die mogelijk
indirect de gevolgen van het KI-systeem kunnen ondervinden?

Hebt u onderzocht of er variabiliteit kan bestaan in de beslissingen die onder gelijke
omstandigheden mogelijk zijn?


Zo ja, hebt u nagedacht over de mogelijke oorzaken daarvan?



In geval van variabiliteit: hebt u een meet- of controlemechanisme vastgesteld voor de
potentiële gevolgen van die variabiliteit voor de grondrechten?
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Naar nieuwe wetgeving?
•

EU leiders roepen steeds meer op tot nieuwe / herziene wetgeving

Ursula von der Leyen:
"Tijdens mijn eerste 100 dagen in functie zal ik wetgeving
voorstellen voor een gecoördineerde Europese aanpak
van de menselijke en ethische implicaties van artificiële
intelligentie.”
•

Bescherming van Grondrechten centraal

•

Gekoppeld aan versterking van onderzoek & innovatie

•

Geïnspireerd op het werk van de expertengroep
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Concretiseren van Ethische principes & Grondrechten
Menselijke controle en menselijk
toezicht

 AVG

Technische robuustheid en veiligheid

 Machinerichtlijn, Productaansprakelijkheidsrichtlijn

Privacy en data governance

 AVG

Transparantie

 Consumentenbeschermingsrecht & AVG

Diversiteit, non-discriminatie en rechtvaardigheid

 Non-discriminatie richtlijnen

Maatschappelijk en milieu-welzijn

 AVG, Milieu-wetgeving

Verantwoording

 AVG, aansprakelijkheidsrecht, procesrecht

 Maar ook:
Grondwet, Handvest van de grondrechten van de EU, administratief recht, beginselen van behoorlijk bestuur
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Symbiotische relatie tussen recht & ethiek
•

Ethische principes kunnen helpen om het recht:
• Aan te vullen
• Te interpreteren
• Te wijzigen

Ethiek
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Recht
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AI en de AVG
Fundamentele spanningen tussen beide:
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Artificiële Intelligentie

AVG

-

Black box systeem (deep learning)

- Transparantie

-

Big data

- Data minimisatie

-

Behoud van data voor controle & wijziging

- Retentie-limitatie

-

Doelgebondenheid

- Nieuwe/onvoorziene doelen

-

Correlaties op grote schaal

- Individuele rechten
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Cruciale taak voor Regelgevers
•

Juridische leemtes opsporen en overbruggen

•

Juiste balans vinden tussen:
•

Juridisch bindende en vrijwilige aanpak

•

Horizontale en sectorele regulering

•

Technologie-spefieke en Technologie-neutrale regulering

•

Bescherming en Innovatie

•

Rechtszekerheid verzekeren

•

Publiek debat stimuleren met alle belanghebbenden

•

Respect waarborgen voor democratie en de rechtstaat
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