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In 2015 dachten wij in Eindhoven na over wat de rol van de gemeente nu eigenlijk is als het gaat
over verzamelen van data in de publieke ruimte. De reden hiervoor was dat we in toenemende
mate met diverse partijen werden geconfronteerd die data over bezoekers van de stad wilden
verzamelen.
Ons gedachtenexperiment leidde ons langs fundamentele vragen over het publiek belang waar
wij als gemeente voor staan; vragen over het eigendom van data, grondrechten, de waarde die
met data kan worden gecreëerd en het belang van de inwoner. Uiteindelijk kwamen we tot de
Open Data Principes en het IoT Charter. Deze principes zijn daarna doorontwikkeld tot de
Spelregels voor de Digitale Stad van Amsterdam en Eindhoven, welke richting geven aan
verantwoord datagebruik.
Het denken over verantwoord datagebruik heeft sindsdien gelukkig niet stilgestaan. Het debat
over data en – recentelijk - AI wordt binnen gemeenteland in allerlei domeinen steeds breder
gevoerd. De kansen en uitdagingen worden steeds duidelijker, maar zijn voor menig politicus,
ambtenaar en inwoner nog moeilijk te vatten. Hoe dan ook, het afgelopen jaar zien we in
gemeenteland een groeiend pleidooi voor het maken van ethische afwegingen bij
dataprojecten.
Het is goed om te zien dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het
initiatief heeft genomen voor de proeftuin behoorlijk datagebruik. En dat het ministerie prof. dr.
Eric Postma bereid heeft gevonden om bijgaand essay te schrijven. Prof. dr. Eric Postma is als
hoogleraar AI verbonden aan het departement Cognitive Science & AI van Tilburg University en
aan de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) te ‘s-Hertogenbosch, een
samenwerkingsverband van Eindhoven University of Technology en Tilburg University. Zijn
onderzoek richt zit op de ontwikkeling en toepassing van machine learning in de automatische
herkenning van beelden en signalen.
De aanbevelingen van prof. dr. Postma onderschrijf ik van harte: AI dient zich niet in een
vacuüm te ontwikkelen. Er dient geïnvesteerd te worden in hoogwaardig onderzoek.
Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat er een ethisch, juridisch en maatschappelijk debat wordt
gevoerd over wat voor een samenleving wij willen zijn.
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Het is daarbij van belang dat de overheid investeert in kennisontwikkeling bij politici en
beleidsmakers, zodat zij op verantwoorde en betrouwbare wijze hun bijdrage aan dit debat
kunnen leveren.
De aanbevelingen van prof. dr. Postma zijn belangrijke vervolgstappen in een debat dat
gevoerd moet blijven worden.
Ran Haase
Juridisch adviseur gemeente Eindhoven
Lid begeleidingscommissie

Samenvatting
Dit essay verschaft een nuchtere blik op AI (Artificial Intelligence) en haar rol in
de samenleving van nu en in de toekomst. De nadruk ligt op het gebruik van
data en AI-algoritmen in de openbare ruimte. Er wordt een antwoord gegeven
op de vraag op welke wijze kan worden voorkomen dat er zaken misgaan in het
datagebruik en bij de toepassing van AI-algoritmen in onze samenleving.
Na een inleidende beschouwing over algoritmen, machine learning, en de
recente ‘AI-revolutie’, wordt vastgesteld dat: (1) het lastig is voor beleidsmakers
om AI en verantwoord datagebruik te doorgronden, (2) de AI-revolutie zowel
een technische als sociale revolutie is die een interdisciplinaire aanpak vereist, (3)
er een nijpend tekort is aan professionals in allerlei domeinen met voldoende
kennis van de mogelijkheden en gevaren van AI-algoritmen, en (4) certificering
van AI-algoritmen door een onafhankelijk orgaan noodzakelijk is.
Op basis van deze vaststellingen worden vijf beleidsvoorstellen geformuleerd, te
weten: (1) school politici en beleidsmakers regelmatig bij op het gebied van
datagebruik en de laatste mogelijkheden van AI in relatie tot de sociale en
juridische aspecten, (2) investeer in opleidingen die interdisciplinaire
professionals afleveren, om zodoende het tekort aan professionals aan te
zuiveren, (3) verbeter de omstandigheden voor AI-onderzoekers om de brain
drain van onderzoekers te stoppen, (4) investeer in onderzoek om de transitie
naar een goede digitale samenleving te faciliteren, en (5) de overheid zou
toetsing van AI-algoritmen verplicht kunnen stellen om de kans op misstanden
te minimaliseren. Aan de hand van deze beleidsvoorstellen, kan worden
voorkomen dat er zaken misgaan bij de toepassing van AI-algoritmen in onze
samenleving.
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1. Inleiding
De kunstmatige intelligentie, kortweg AI (Artificial Intelligence), staat volop in de
belangstelling. Wilde voorspellingen en waarschuwingen over AI zorgen voor
onrust en onzekerheid. Dit essay verschaft een nuchtere blik op AI en haar rol in de
samenleving van nu en in de nabije toekomst. De focus ligt op data, die beschouwd
kunnen worden als de brandstof van AI-algoritmen in de context van de openbare
ruimte. Op basis van vier observaties worden vijf beleidsvoorstellen geformuleerd.
Alvorens in te gaan op de kernvraag van dit essay, wordt hieronder in grote lijnen
uiteengezet wat AI is en waarom het momenteel zo'n grote rol speelt in de media
en in het publieke debat.

1.1 Wat is AI en waarom is het belangrijk voor de digitale samenleving?
Het onderzoeksgebied AI heeft een lange geschiedenis. In 1956 stelde John
McCarthy de term Artificial Intelligence voor. Het doel van AI is om ‘intelligente
systemen’ te begrijpen en te maken. Het standaard tekstboek voor AI1 geeft de
volgende vier beknopte definities van AI:
•
•
•
•

Systemen die denken zoals mensen
Systemen die rationeel denken
Systemen die handelen zoals mensen
Systemen die rationeel handelen

Deze vier definities combineren de concepten ‘denken’ en ‘handelen’ met ‘zoals
mensen’ en ‘rationeel’. Bij denken en handelen zoals mensen gaat het om het
nabootsen en begrijpen van mensen. Bij rationeel denken en handelen valt eerder
te denken aan een niet-menselijk, puur rationeel systeem. Dit beeld vinden we
terug in allerlei sciencefictionfilms, waarin een mensachtige robot volstrekt logisch
(rationeel) redeneert, maar geen emoties of empathie toont. Het bestaan van
verschillende definities duidt op de veelheid aan interpretaties van AI.
Het is verhelderend om te beschouwen wat de mogelijkheden van AI zijn. AI heeft
bijvoorbeeld geleid tot zeer krachtige schaakcomputers die superieur zijn aan
menselijke schakers. Dergelijke systemen zijn rationeel in de zin dat ze gebaseerd
zijn op pure logica waarbij de consequenties van alle mogelijke zetten en

tegenzetten worden geanalyseerd en geëvalueerd. Dit is mogelijk doordat de
wereld van het schaakspel zeer beperkt is en zich daarom goed laat beschrijven in
termen van logica. Om te kunnen schaken, hoeft de schaakcomputer niet te
begrijpen wat een schaakstuk of een schaakbord is. In andere woorden, het
schaakspel is relatief eenvoudig formaliseerbaar in termen van logische regels, die
op hun beurt gemakkelijk te implementeren zijn in een computerprogramma.
Vanwege de eenvoudige formaliseerbaarheid van het schaakspel versloeg de
IBM-computer Deep Blue al in 1997 de wereldkampioen Gary Kasparov.
De grote droom van de eerste generatie AI-onderzoekers was het creëren van een
rationeel denkend AI-systeem. Een dergelijk systeem zou puur logisch redeneren.
Het succes van Deep Blue werd gezien als een belangrijke stap voorwaarts in de
realisatie van een kunstmatig rationeel denkend systeem. Immers, Deep Blue was
in staat om beter dan mensen te ‘redeneren’ over het schaakspel. Een veel grotere
uitdaging is een schaakcomputer of robot die interacteert met het schaakbord door
middel van bijvoorbeeld een videocamera en een robotarm. Een dergelijke
schaakcomputer dient de schaakstukken te herkennen, ongeacht de belichting, het
aanzicht en de mogelijke gedeeltelijke occlusie door andere schaakstukken.
De visuele herkenning van schaakstukken, het schaakbord, en de tegenstander, is
een grote uitdaging omdat het zich niet gemakkelijk laat formaliseren. Het is om
deze reden dat we al vrij lang beschikken over schaakcomputers, snelle rekenmachines, en automatische planningssystemen, maar nog niet zo lang over
systemen die automatisch afbeeldingen kunnen ‘herkennen’ of beschrijven.
Die laatste ontwikkeling is het gevolg van de recente ‘AI-revolutie’ die heeft
geresulteerd in doorbraken op moeilijk te formaliseren taken zoals de analyse van
beeld, geluid en tekst. De opkomst van datagedreven AI-algoritmen waarmee
patronen in beeld, geluid en tekst geanalyseerd en herkend kunnen worden, gaat
gepaard met een groter belang van de kwaliteit van data. De kwaliteit van een
AI-algoritme is direct afhankelijk van de kwaliteit van de data.

1.2 Vraagstelling
De nieuwe AI-algoritmen hebben een enorme maatschappelijke impact.
De veelheid aan mogelijke toepassingen leidt tot verschuivingen in de verdeling
van verantwoordelijkheden tussen mens en machine. Dit noopt tot een
herinrichting van onze samenleving, voor een deel door de aanpassing van
regelgeving en normering. Data staan hierbij centraal.
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Vrijwel alle AI-innovaties komen tot stand door het verzamelen en voorbewerken
van data. Dit leidt tot de volgende vraagstelling.
Op welke wijze kan worden voorkomen dat er zaken misgaan in het datagebruik en de
toepassing van AI-algoritmen in onze samenleving?
De beantwoording van deze vraag komt voort uit een beschouwing van de ‘oude’
en de ‘nieuwe’ algoritmen (hoofdstuk 2), machinelearning-algoritmen (hoofdstuk
3), en de AI-revolutie (hoofdstuk 4). Dit resulteert in een viertal observaties en de
beantwoording van onze vraagstelling (hoofdstuk 5), culminerend in vijf
beleidsvoorstellen (hoofdstuk 6).

2. Deterministische algoritmen versus
probabilistische algoritmen
Gewone algoritmen spelen al sinds een aantal decennia een cruciale rol in onze
samenleving. Iedere computer functioneert op basis van algoritmen die zorg
dragen voor de correcte afhandeling van allerlei digitale handelingen variërend van
laag-niveau-taken, zoals het lezen en schrijven van data naar het computergeheugen, tot hoog-niveau taken, zoals het adequaat vertalen van toetsenbordcommando's naar databehandelingen. Dergelijke algoritmen zijn volledig
deterministisch. Dit betekent dat gegeven een begintoestand het algoritme altijd
dezelfde eindtoestand bereikt. Wanneer bijvoorbeeld een computergebruiker een
bestand wil opslaan, kan zij gebruik maken van de toetscombinatie ctrl-S.
Het commando crtl-S activeert een algoritme dat een voorschreven reeks digitale
handelingen uitvoert, uiteindelijk resulterend in de opslag van het bestand.
De programmeertaal die wordt gebruikt om dergelijke handelingen te
programmeren is een geformaliseerde verzameling van instructies, vaak gebaseerd
op ALS-DAN-constructies. Om de functionaliteit ctrl-S te programmeren bevat een
typisch algoritme de volgende constructie:

Het DAN-gedeelte specificeert de digitale handelingen om het document op te
slaan. Het gebruik van ALS-DAN-regels in algoritmen is een uiting van de formele
basis van computeralgoritmen. Theoretisch informatici onderzoeken algoritmen
door gebruik te maken van formele logica. Op basis hiervan kan de correcte
werking van algoritmen worden aangetoond. De aantoonbaarheid is relatief
eenvoudig voor geformaliseerde taken zoals regelgeving. In regelgeving dient
veelal aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn om de regel van toepassing te
laten zijn. In een computeralgoritme is dit eenvoudig te specificeren.
ALS voorwaarde 1 EN voorwaarde 2 EN...
DAN de regel is van toepassing
Zolang regelgeving ondubbelzinnig en consistent is, laat die zich gemakkelijk in een
algoritme vertalen.
Probabilistische algoritmen onderscheiden zich van bovenstaande deterministische
algoritmen door het hebben van een probabilistisch element. Als voorbeeld
beschouwen we een algoritme voor een loterij. Om het winnend lotnummer te
bepalen wordt een zogeheten random-number-generator gebruikt, dat een
willekeurig getal genereert.2 Door dit probabilistische element is niet meer met
zekerheid te zeggen wat de uitvoer van het algoritme zal zijn. In plaats daarvan kan
enkel een uitspraak gedaan worden in termen van waarschijnlijkheden. Voor een
dobbelsteen-algoritme is bijvoorbeeld enkel te voorspellen dat de kans op een ‘1’
als uitvoer gelijk is aan 1/6de, oftewel dat gemiddeld een op de zes keer dat het
algoritme wordt uitgevoerd de uitvoer van het algoritme ‘1’ zal zijn.
Het onderscheid tussen deterministische en probabilistische algoritmen is van
belang voor het begrip van moderne machinelearning-algoritmen.

ALS toets = 'ctrl' EN toets = 's'
DAN sla_bestand_op
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3. Machinelearning-algoritmen
Machinelearning-algoritmen zijn probabilistische algoritmen die op basis van data
voorspellingen trachten te doen. Er bestaan drie typen van machinelearningalgoritmen die verschillen in de wijze waarop ze leren: gesuperviseerd leren,
ongesuperviseerd leren, en reinforcement leren.
Gesuperviseerd leren betreft het leren aan de hand van voorbeelden waarvan de
identiteit wordt meegegeven tijdens het leren. Wanneer bijvoorbeeld een
machinelearning-algoritme door middel van gesuperviseerd leren wordt getraind
op het herkennen van verdacht gedrag op videobeelden, bestaan de trainingsvoorbeelden uit videosegmenten van personen met daarbij de identiteit of het
label ‘verdacht’ of ‘niet verdacht’. In feite bepaalt het label de aard van de
herkenningstaak. Immers, voor dezelfde video's zouden de labels ‘man’ en ‘vrouw’
het algoritme trainen op de herkenning van het geslacht van de persoon in de
video.
Ongesuperviseerd leren is gebaseerd op enkel de voorbeelden, zonder de labels.
In het voornoemde voorbeeld, zal een door middel van ongesuperviseerd leren
getraind machinelearning-algoritme de video's clusteren op basis van de meest
prominente visuele overeenkomst. De door ongesuperviseerd leren verkregen
clusters kunnen gebaseerd zijn op allerlei overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld het
weertype of de hoeveelheid beweging in de video. De afwezigheid van labels
resulteert in minder controle over de uitkomst. Om die reden is ongesuperviseerd
leren minder succesvol dan gesuperviseerd leren. Doorgaans wordt
ongesuperviseerd leren gebruikt om inzicht in de data te krijgen, aangezien het
inzicht geeft in de clustering van datapunten. Aangezien er voor veel toepassingen
geen labels voor handen zijn, of moeilijk zijn te verkrijgen, bestaat er in de AI de
ambitie om ongesuperviseerd leren meer in te zetten.
Reinforcement leren wordt doorgaans gebruikt voor het leren van reeksen van
acties, zoals het laten navigeren van een robot. In reinforcement leren genereert
het machinelearning-algoritme acties die worden beloond indien ze correct zijn.
De leermethode komt overeen met de methode die beproefd is voor het aanleren
van complex gedrag door dieren. Iedere keer dat het dier het gewenste gedrag
vertoont, wordt het beloond met een snoepje of een aai.

De psycholoog Skinner leerde in 1950 duiven met hun snavels te tafeltennissen
door middel van reinforcement leren.3 In de AI wordt reinforcement leren
momenteel intensief gebruikt met successen in formaliseerbare domeinen, zoals
videospellen of computervarianten van bordspellen zoals het eeuwenoude Chinese
spel Go.
In het hiernavolgende beperken we ons tot gesuperviseerd leren, aangezien dit
momenteel de meest dominante en succesvolle variant van machine learning is.
De probabilistische aard van machinelearning-algoritmen komt niet enkel voort uit
het gebruik van een random-number-generator, maar ook uit de probabilistische
aard van de data gebruikt voor het ‘trainen’ van deze algoritmen. Grote internetbedrijven maken veel gebruik van machinelearning-algoritmen, bijvoorbeeld om te
voorspellen of een klant geïnteresseerd is in bepaalde producten.
Google verzamelt enorm veel data over het internet zoek-, navigatie- en
koopgedrag van haar klanten, omdat op basis van deze data machinelearningalgoritmen kunnen worden getraind door middel van gesuperviseerd leren.
Het trainen kan verschillende vormen aannemen, maar resulteert altijd in een
statistisch model dat op basis van een deel van de data (de input) andere data (de
output oftewel het label) voorspelt. Na training kunnen deze modellen
bijvoorbeeld voor nieuwe klanten op basis van hun internetgedrag (de input)
voorspellen in wat voor producten ze geïnteresseerd zijn (de output). Na training
gedragen de meeste machinelearing-algoritmen zich deterministisch. Gegeven een
input zal het altijd dezelfde output genereren. Zoals gezegd, komt het
probabilistische karakter van machinelearning-algoritmen voornamelijk voort uit
de data.
Laten we een zeer eenvoudig voorbeeld beschouwen. Stel dat als input het
geslacht van een internetgebruiker bekend is. Het internetbedrijf kan dan
bijhouden hoe vaak vrouwen aankopen doen uit de categorieën gereedschap en
keukenspullen en hoe vaak mannen dat doen. Op basis van de waargenomen
frequenties van de aankoop van gereedschap en keukenspullen, kan het
machinelearning-algoritme van het internetbedrijf de waarschijnlijkheid afleiden
dat een vrouw of man gereedschap of keukenspullen koopt. Na training kan het
algoritme op basis van het geslacht van een nieuwe klant (de input), de output
voorspellen. De output is in dit geval de voorspelling of een klant geïnteresseerd is
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in gereedschap of in keukenspullen. Het machinelearning-algoritme maakt een
voorspelling van de aankoop op basis van het geslacht van de klant.
Hoewel voornoemd voorbeeld erg eenvoudig is, vormt het een goede illustratie
van de kern van machinelearning-algoritmen. Na het trainen, vormen deze
algoritmen statistische modellen van de werkelijkheid zoals die in de data
gerepresenteerd is. De kwaliteit van de algoritmen hangt daarom af van de
kwaliteit van de data. Alle zaken die voor goede statistiek van belang zijn, zijn dat
ook voor de goede werking van machinelearning-algoritmen. Een voorbeeld
hiervan is dat de ‘steekproef’, oftewel de data waarop het algoritme wordt
getraind, representatief moet zijn voor de populatie waar het op wordt toegepast.
Wanneer bijvoorbeeld eerdergenoemd algoritme getraind wordt op data van
mannen en vrouwen die afkomstig zijn uit een bevolkingsgroep waar vrouwen
voornamelijk huishoudelijke functies vervullen, dan zullen de voorspellingen totaal
anders zijn dan wanneer het algoritme getraind wordt op een bevolkingsgroep
waar mannen voornamelijk het huishouden voor hun rekening nemen.
Vanwege de probabilistische aard van de data voor het trainen van machinelearning-algoritmen, vormen de basisprincipes van de statistiek het belangrijkste
fundament voor een begrip van de werking, mogelijkheden, en beperkingen van
machine learning.

3.1 De statistische basisprincipes van machine learning
Het gesuperviseerd trainen van een machinelearning-algoritme vereist een groot
aantal input-output-instanties. Verwijzend naar ons eenvoudige voorbeeld, wordt
een input-output-instantie gevormd door de data van een klant die een aankoop
heeft gedaan, bijvoorbeeld een mannelijke klant die keukenspullen heeft gekocht.
De instantie bestaat dan uit het input-output-paar ‘man’-‘keukenspullen’. Bij het
voorspellen van verkiezingsuitslagen vergroten onderzoekers de betrouwbaarheid
van de voorspellingen door (1) een representatieve steekproef te nemen, en (2) zo
veel mogelijk respondenten te verzamelen. Er is een directe parallel met machinelearning-algoritmen. De kwaliteit van de verkregen predicties van een getraind
machinelearning-algoritme hangt af van (1) de representativiteit van de instanties
en (2) de kwantiteit van de instanties.
Het eerste punt, (1) representativiteit, is hierboven al genoemd. Een recent
voorbeeld betreft de objectherkenningsalgoritmen van Google, Amazon en andere

internetbedrijven. Uit recent onderzoek blijkt dat alledaagse objecten, zoals
tandpasta, goed herkend worden op afbeeldingen uit rijke landen, maar bijzonder
slecht op afbeeldingen uit minder rijke landen. De reden is dat de algoritmen zijn
getraind op input-output-instanties (zoals een afbeelding van een tube tandpasta
als input en ‘tandpasta’ als output) die voor het overgrote deel zijn verkregen uit
rijke westerse landen. Een foto uit, bijvoorbeeld, Burundi toont tandpasta tegen
een achtergrond van hout in plaats van een betegelde badkamer, en geeft daarom
de foutieve output ‘hout’.4
Het tweede punt waar de kwaliteit van predicties van een machinelearningalgoritme vanaf hangt is (2) kwantiteit, en betreft het aantal instanties voor het
trainen van een machinelearning-algoritme. Voor een goede werking dienen
voldoende gelabelde instanties voorhanden te zijn. Een belangrijke reden voor de
grote vlucht van machine learning en AI is het bestaan van grote internet- en
andere technologiebedrijven die beschikken over enorm grote databestanden.

Algoritmen zijn getraind op
input-output-instanties die vooral zijn
verkregen uit rijke westerse landen
3.2 Complexe machinelearning-algoritmen
Eenvoudige machinelearning-algoritmen bestaan al heel lang. Het eerste voorstel
voor het zogenaamde ‘nearest-neighbour’-algoritme gaan terug naar 1951.5 Sinds dit
machinelearning-algoritme zijn lerende algoritmen in vele gedaanten onderzocht
en toegepast. In plaats van machine learning werden termen gebruikt als
patroonherkenning, datamining en knowledge discovery. Hoewel deze variatie in
aanduidingen verwijst naar subtiele verschillen in de benadering of toepassing, is
er een grote gemene deler: het creëren van een voorspellend model (of algoritme)
op basis van data. Tegenwoordig is machine learning de alom gebruikte
verzamelnaam voor lerende algoritmen.
Er bestaat een groot aantal verschillende machinelearning-algoritmen.
Deze algoritmen verschillen van elkaar in de wijze waarop vanuit de trainingsdata
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een voorspelling wordt gemaakt. Gegeven een voorspellingstaak, bijvoorbeeld het
voorspellen of een persoon in de openbare ruimte crimineel gedrag gaat vertonen
op basis van gedetailleerde locatiegegevens van haar mobiele telefoon, is het op
voorhand niet te zeggen welk algoritme het beste werkt. Om die reden
experimenteren AI-onderzoekers met verschillende algoritmen om te bepalen welk
algoritme de beste predicties levert voor een gegeven taak. Een belangrijke
dimensie waarop machinelearning-algoritmen verschillen is de complexiteit van de
predictietaak. Stel dat crimineel gedrag eenvoudig uit locatiegegevens is af te
leiden, bijvoorbeeld doordat er een vaste locatie is waar criminelen zich ophouden.
In dat geval is de voorspellingstaak erg eenvoudig en kan worden volstaan met een
eenvoudig machinelearning-algoritme. Immers, enkel de locatie voorspelt
crimineel gedrag. In de praktijk is het voorspellen van crimineel gedrag natuurlijk
veel complexer en vereist het vinden van een voorspellend element in de
combinatie van locatiegegevens een complexer machinelearning-algoritme.
Het voordeel van een complexer machinelearning-algoritme is dat deze doorgaans
beter in staat is om voorspellingen te maken. Deze betere prestatie in het
voorspellen gaat ten koste van de uitlegbaarheid van de voorspelling. In het geval
van het eenvoudige machinelearning-algoritme, is de uitlegbaarheid groot.
Indien het algoritme crimineel gedrag voorspelt, is dat vanwege de ‘criminele
locatie’ waar de persoon zich ophoudt. De reden van de voorspelling is daarom
eenvoudig uit te leggen. De uitlegbaarheid van een complex machinelearning-

Wat we doen

algoritme is veel lastiger, vanwege de abstracte combinatie en weging van
data-elementen die zich veelal moeilijk in natuurlijke taal laten uitleggen. Zoals de
European Group on Ethics in Science and New Technologies het formuleerde in
haar statement in 2018: "...AI’s inner workings can be extremely hard - if not impossible - to
track, explain and critically evaluate."6
De trade-off tussen voorspellende prestatie en uitlegbaarheid vormt een van de
kernproblemen van de AI-revolutie. Met name de krachtige deeplearningalgoritmen, die aan de basis staan van de AI-revolutie, bereiken enorme prestaties
in hun voorspellingen, maar vragen een hoge prijs door hun gebrekkige
uitlegbaarheid. Om die reden wordt er veel onderzoek verricht naar zogenaamde
explainable AI, oftewel AI met een uitlegfaciliteit. Momenteel is het bijvoorbeeld
mogelijk om door middel van een zogeheten Q&A-interactie een AI-systeem te
laten uitleggen waarom het een afbeelding, video of tekst op een bepaalde manier
classificeert. Wanneer het AI-systeem een afbeelding classificeert als zijnde een
afbeelding van een skiër, en de gebruiker vraagt ‘waarom?’, dan markeert het
systeem het deel van de afbeelding waar ski's te zien zijn en genereert het de zin
‘omdat ik twee parallelle rechte lijnen zie tegen een witte achtergrond’. Deze vorm
van uitleg komt tot stand door het systeem te trainen op een groot aantal
afbeeldingen en bijbehorende verklaringen.
Peter Norvig, de gerenommeerde AI-onderzoeker en onderzoeksdirecteur bij
Google, betwijfelt of explainable AI een zinvolle onderneming is. Hij stelde:
“You can ask a human, but, you know, what cognitive psychologists have discovered
is that when you ask a human you’re not really getting at the decision process. They
make a decision first, and then you ask, and then they generate an explanation and
that may not be the true explanation. ... So we might end up being in the same place with
machine learning where we train one system to get an answer and then we train another
system to say – given the input of this first system, now it’s your job to generate an
explanation. ... Explanations alone aren’t enough, we need other ways of monitoring the
decision making process.”7
AI-systemen zouden op eenzelfde wijze een verklaring kunnen genereren, nadat
een beslissing is genomen. Net zoals bij mensen het geval is zou de motivatie een
mooi en overtuigend verhaal zijn, maar niet noodzakelijkerwijs op waarheid
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berusten. Ondanks deze terechte twijfel, is ieder inzicht in de wijze waarop een
AI-systeem tot haar beslissing komt van belang, omdat de zogeheten narrow
intelligentie van het systeem gecomplementeerd en gecontroleerd dient te worden
door de brede intelligentie van de mens.

4. De AI-revolutie
De AI-revolutie betreft een klasse van nieuwe machinelearning-algoritmen die
wordt aangeduid met de term deep learning. Weliswaar bestaan de achterliggende
ideeën van deep learning al 30 jaar, maar het is pas sinds de afgelopen tien jaar dat
de technologie voor allerlei doorbraken zorgt. De reden is tweeledig: (1) dankzij de
opkomst van het internet en de grote technologiebedrijven is er enorm veel
gelabelde data beschikbaar, en (2) de door computerbedrijven als NVIDEA
ontwikkelde grafische kaarten, oorspronkelijk bedoeld voor het genereren van
realistische videogames, zorgen voor een enorme versnelling bij het trainen van
deeplearning-algoritmen.
Deep learning heeft vooral voor doorbraken gezorgd op het gebied van beeld- en
videoherkenning, spraakherkenning en tekstanalyse.8 Vrijwel iedere week
verschijnen er berichten in de media over nieuwe doorbraken die worden bereikt
op een van deze gebieden. Alvorens we een overzicht geven van toepassingen die
relevantie hebben voor datagebruik in het publieke domein, is het goed om de
globale grenzen aan te geven van AI op basis van deep learning. Dit doen we aan
de hand van een voorbeeld.
Wanneer we een deeplearning-algoritme trainen op miljoenen afbeeldingen van
voorwerpen, waarbij iedere afbeelding is gelabeld met de naam van het getoonde
object (bijvoorbeeld ‘Fido’) of de klasse waartoe het behoort (‘hond’), dan is het
algoritme vervolgens in staat om afbeeldingen die het nooit eerder heeft gezien
van een juist label te voorzien. Oftewel, wanneer we een nieuwe foto maken van
Fido en dat als input aan het deeplearning-algoritme aanbieden, dan geeft het in
ca. 95 tot 99 procent van de gevallen als output ‘Fido’ of ‘hond’. Wanneer we het
algoritme trainen op miljoenen afbeeldingen met bijbehorende beschrijvingen,
dan kan het netwerk zelfs voor een nieuwe afbeelding een juiste beschrijving
geven. Het was tien jaar geleden ondenkbaar dat een computersysteem hiertoe in

staat zou zijn. Er is daarom sprake van een enorme wetenschappelijke en
praktische doorbraak. De doorbraak maakt de verleiding groot om een parallel te
trekken met menselijke waarneming. Immers, mensen kunnen ook een afbeelding
herkennen en classificeren. Er is echter een cruciaal verschil tussen de wijze waarop
deep learning afbeeldingen ‘herkent’ en de wijze waarop mensen dat doen.
Een deeplearning-algoritme weet niets van honden. Het heeft geen kennis van
dieren en weet niet hoe een hond voelt of zich gedraagt. Het enige dat het netwerk
‘weet’ is dat bepaalde visuele patronen geassocieerd zijn met het label ‘hond’.
Om die reden spreekt men in de AI over deep learning als een ‘narrow AI’methode. Het algoritme presteert excellent op een zeer nauwgedefinieerde taak.
Hoewel het gebruikelijk is om uitspraken te doen als ‘het deeplearning-netwerk
herkent de hond’, is dit in feite zeer misleidend, omdat herkenning veel meer
omvat dat het associëren van een afbeelding met een label.9
We beschouwen ter illustratie een onderzoeksproject in de openbare ruimte dat wij
in het verleden in samenwerking met het Dutch Institute for Technology, Safety &
Security (DITSS)10 hebben uitgevoerd op het Piusplein in Tilburg en op het
Stratumseind in Eindhoven. Het doel van het project was het voorspellen van
agressief gedrag op basis van videobeelden. Een van de observaties was dat
onschuldig wild gedrag van een vriendengroep nauwelijks te onderscheiden was
van agressief gedrag. Het bleek dat de menselijke waarnemer door haar algemene
maatschappelijke kennis van hoe een groep vrienden zich gedraagt, veel beter in
staat is een escalatie van agressie te voorspellen. Concreet betekent dit dat de inzet
van deep learning voor de ‘narrow AI’-taak van het herkennen van mogelijk
agressief gedrag gecombineerd dient te worden met een verificatie door een
menselijke waarnemer. Je zou kunnen zeggen dat de narrow intelligentie van een
AI-systeem complementair is aan de brede intelligentie van de mens.

4.1 AI-toepassingen in de openbare ruimte
De sterke prestaties van AI en deeplearning-algoritmen op het gebied van de
‘herkenning’ van beeld en geluid, resulteert in een breed scala aan mogelijke
toepassingen in de openbare ruimte. De afgelopen jaren wordt de toepassing van
deep learning en andere AI-methoden veelvuldig onderzocht in de context van
smart cities. Het is de verwachting dat door de opkomst van het Internet of Things (IoT)
en met name het beschikbaar komen van snelle 5G-technologie, dergelijke
projecten een grote vlucht gaan nemen. In het hiernavolgende bespreken we de
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drie voornaamste toepassingen in de openbare ruimte: (1) het monitoren en sturen
van bezoekersgedrag, (2) het monitoren en sturen van verkeersstromen en (3) het
monitoren en sturen van veiligheid.

worden ingezet om de bezoekers naar andere winkelstraten of bestemmingen te
leiden. In het living lab op het Stratumseind in Eindhoven wordt druk
geëxperimenteerd met nudging door het aanpassen van de intensiteit en kleur van
de verlichting.13

4.2 Het monitoren en sturen van bezoekersgedrag
Het volgen van de bezoekers van een stadscentrum of een andere openbare ruimte
kan op verschillende manieren plaatsvinden: met behulp van videocamera's, door
middel van het tracken van mobiele telefoons, of door speciale sensoren, geplaatst
in de openbare ruimte. De visuele herkenning van voetgangers en het voorspellen
van voetgangersgedrag heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen door de
opkomst van deep learning en zelfrijdende auto's. Ieder jaar verbetert de kwaliteit
van de herkenning door de voortschrijdende ontwikkelingen in machine learning.
Het is in principe mogelijk om de identiteit van voetgangers vast te stellen op basis
van videobeelden, al is dit afhankelijk van de kwaliteit van het beeld en van andere
zaken, zoals de zichtbaarheid van gezichtskenmerken. In vele gevallen zijn de
systemen nog niet zo robuust dat ze beter zijn in het herkennen van gezichten dan
dat mensen dat zijn.11 Daarnaast hebben veel systemen een bias in hun
herkenningsprestaties. Zo is bijvoorbeeld Amazons gezichtsherkenningssysteem
Rekognition omstreden door de impliciete raciale bias.12 Het systeem presteert
slechter op bijvoorbeeld de gezichtsherkenning van zwarte vrouwen, vanwege de
gebrekkige representativiteit van zwarte vrouwen in de dataset waarop
Rekognition is getraind, een reflectie van de statistische basisprincipes zoals
beschreven in paragraaf 3.1.
Het is tot op zekere hoogte mogelijk om gezichtsexpressie te herkennen uit
videobeelden, zodat er een schatting gemaakt kan worden van de gemoedstoestand van een bezoeker van de openbare ruimte. Daarnaast komen er
methoden beschikbaar die uit videobeelden de lichaamshouding van een bezoeker
kunnen herkennen en volgen. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om gedragingen
te herkennen en tot op zekere hoogte te voorspellen.
Ongeacht de wijze waarop de schattingen van de locaties en gedragingen van
bezoekers worden verkregen, is het sturen van gedrag (nudgen) een logische
volgende stap. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de maximale bezoekerscapaciteit
van een populaire winkelstraat is bereikt, kunnen allerlei verleidingsmethoden

In de nabije toekomst zou nudging meer gepersonaliseerd kunnen worden. In de
sciencefictionfilm Minory Report (2002), is er een scène waarin de hoofdrolspeler
Tom Cruise gefrustreerd door een winkelcentrum loopt. De winkels zijn uitgerust
met camera's die zijn (film)identiteit en gemoedstoestand herkennen en daar direct
op reageren door het aanbieden van een vakantie en door de bestemming
vervolgens te tonen op een scherm. Op dit moment, zeventien jaar na het
verschijnen van de film, is de technologie om een dergelijke gepersonaliseerde
benadering te realiseren beschikbaar. Op basis van deeplearning-algoritmen is de
herkenning van de identiteit en gemoedstoestand van bezoekers van de openbare
ruimte mogelijk. De gepersonaliseerde boodschap kan echter veel subtieler zijn
dan het aanbieden van een vakantie op een beeldscherm.

In de nabije toekomst zou nudging
meer gepersonaliseerd kunnen worden
Op het scherm zou een virtueel gezicht kunnen verschijnen dat door middel van
subtiele verbale en non-verbale signalen de bezoeker verleidt om een gewenste
handeling te verrichten. Ook de technologie voor het genereren en manipuleren
van virtuele gezichten is beschikbaar. Het door IBM opgekochte bedrijf Soul
Machines creëert niet van echt te onderscheiden dynamische virtuele gezichten.14
Het is een kwestie van tijd voordat dergelijke systemen breed worden ingezet.
Ons onderzoek heeft laten zien dat mensen gevoelig zijn voor de non-verbale
signalen (zoals bijvoorbeeld een glimlach of het subtiel fronsen van de
wenkbrauwen) van virtuele gezichten en daar onbewust non-verbaal op reageren.15
Een dergelijke vorm van nudging grijpt in op ons sociale brein met alle
mogelijkheden en gevaren van dien. Zoals een effectieve verkoper leert hoe hij of
zij adequaat reageert op een klant om zo veel mogelijk te verkopen, zo kan een
deeplearning-algoritme (op basis van reinforcement leren) leren om het virtuele
gezicht de optimale combinatie van sociale signalen te laten genereren,
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opdat een bezoeker van de openbare ruimte het gewenste gedrag vertoont.
Hoewel een dergelijk systeem nog niet bestaat, is het technologisch mogelijk en
een kwestie van tijd voordat er mee geëxperimenteerd gaat worden.
Dit realistische toekomstscenario is een illustratie van het gegeven dat de grote
mogelijkheden en gevaren van de AI-revolutie plaatsvinden op het snijvlak van de
technologie en de mens.

4.3 Het monitoren en sturen van verkeersstromen
Het volgen en regelen van verkeersstromen in een stad is een grote uitdaging.
Veel steden maken al gebruik van ‘Adaptive Signal Control’-technologie om de
doorstroom van verkeer te optimaliseren. Dergelijke systemen tracken het verkeer
en gebruiken traditionele AI-algoritmen om het gedrag van stoplichten te
optimaliseren. De opkomst van 5G-technologie en zelfrijdende auto's zal voor de
nodige innovaties zorgen die de doorstroom in een stadscentrum zullen
verbeteren. De concrete toepassingen van deep learning hebben betrekking op het
visueel tracken van auto's aan de hand van de automatische herkenning van de
kentekenplaat (iets dat al op grote schaal gebeurt in parkeergarages) en het
automatisch herkennen van onveilig rijgedrag of van verkeersovertredingen.
Een concrete toepassing waar veel steden mee experimenteren is smart parking.
Op basis van videobeelden of sensorinformatie worden vrije parkeerplaatsen
gedetecteerd en vervolgens worden automobilisten die op zoek zijn naar een
parkeerplaats automatisch naar deze plaatsten genavigeerd.

4.4 Het monitoren en sturen van veiligheid
Het bewaken en stimuleren van de veiligheid in de openbare ruimte is van groot
maatschappelijk belang. Verschillende steden experimenteren met automatische
video-analyse, geluidscamera's of Internet-of-Things-sensorsystemen, om
escalerende situaties tijdig te detecteren en te volgen en om waar nodig in te
grijpen. In Eindhoven wordt er in het kader van een living lab op het Stratumseind,
een populair uitgaansgebied in het centrum, geëxperimenteerd met nieuwe
technologie. Een belangrijk uitgangspunt voor het living lab is dat er geen
privacygevoelige informatie wordt verzameld. Ook in Enschede en Utrecht worden
er vele experimenten uitgevoerd in de publieke ruimte. In een artikel in de Guardian
worden deze verschillende Nederlandse projecten kritisch belicht vanwege de
privacygevoeligheid van de verzamelde data en vanwege de vermenging van
publiek onderzoek en private belangen.16
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Gezien het experimentele karakter van de projecten en de onduidelijke wetgeving
rondom de verzameling van data zijn dergelijke kritische geluiden onvermijdelijk
en nuttig. Het toont aan hoe belangrijk het is om te experimenteren om op die
wijze te komen tot een goede aanpak die alle ethische toetsen kan doorstaan.
Voor wat betreft de vermenging van uit publieke middelen gefinancierd onderzoek
en private belangen is het van belang om op te merken dat in het wetenschappelijk
onderzoek de publiek-private samenwerking gestimuleerd wordt. Initiatieven zoals
het living lab op het Stratumseind danken hun succes mede aan de intensieve
samenwerking van de overheid met bedrijven. Dit neemt niet weg dat voor
dergelijke publiek-private samenwerkingsprojecten duidelijke richtlijnen
gehanteerd dienen te worden, zoals die bijvoorbeeld zijn geformuleerd door de
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten.17

Initiatieven zoals het living lab op
het Stratumseind danken hun succes
mede aan de intensieve samenwerking
van de overheid met bedrijven
In de Verenigde Staten hanteert men vooralsnog ruimere opvattingen over het
verzamelen van data in de openbare ruimte. Zo detecteert en lokaliseert het bedrijf
ShotSpotter het afvuren van een vuurwapen op basis van een netwerk van
microfoons geplaatst in de openbare ruimte.18 Wanneer op een bepaalde locatie
een vuurwapen wordt gebruikt, dan wordt het geluid opgepikt door verschillende
naburige microfoons. Met behulp van AI-technologie wordt het specifieke geluid
gedetecteerd en gelokaliseerd, ongehinderd door allerlei ruis in de vorm van
reguliere stadsgeluiden veroorzaakt door verkeer, weer en mensen. De website van
het bedrijf suggereert dat de inzet van ShotSpotter leidt tot een vermindering van
de frequentie van het afvuren van wapens.
Een Nederlandse variant van deze technologie zou zich kunnen richten op andere
geluidsbronnen, zoals de detectie van menselijke ‘distress calls’ (bijvoorbeeld gillen
van angst) of van het afgaan van een autoalarm.

De introductie van een microfoonnetwerk zou uiteraard leiden tot zorgen over
privacy. Microfoons pikken uiteraard ook menselijke conversaties op. Het is
mogelijk om AI-systemen, met name deeplearning-algoritmen, zodanig te trainen
dat bepaalde aspecten van de input niet meegenomen kunnen worden.
In China wordt het gebruik van AI-technologie in de openbare ruimte ver
doorgevoerd. Er wordt zelfs geëxperimenteerd met het automatisch herkennen
van criminelen op videobeelden. In 2016 publiceerden twee onderzoekers uit
Shanghai een controversiële studie19 waarin een deeplearning-algoritme werd
toegepast op het automatisch screenen van gezichten. Zij trainden het algoritme
op pasfoto's van ruim 1000 niet-criminelen en ruim 700 criminelen. Het algoritme
bleek in bijna 90 procent van de gevallen in staat te zijn om voor niet eerder
getoonde pasfoto's te voorspellen of het een crimineel of een niet-crimineel
betrof. De impliciete aanname dat criminelen visueel te onderscheiden zijn van
niet-criminelen is uiteraard zeer omstreden. Belangrijker nog is dat de gebruikte
trainingsmethode een statistische bias heeft. De trainingsdata van criminelen werd
verkregen middels foto's gemaakt van reeds gevangen criminelen. Het is zeer
waarschijnlijk dat criminelen die prototypische criminele gezichtskenmerken
hebben, eerder opgepakt worden dan criminelen die die kenmerken niet hebben.
Met prototypische criminele gezichten wordt bedoeld: gezichten van criminelen
zoals ze in films worden afgebeeld. Je zou dus kunnen zeggen dat de meest
succesvolle criminelen - dat wil zeggen: criminelen die niet opgepakt worden - er
juist niet als prototypische criminelen uit zien.
Op AI gebaseerde videosurveillance biedt de mogelijkheid om criminele
handelingen of intenties tijdig waar te nemen. Hierbij valt te denken aan de
automatische detectie van (de intentie tot) zakkenrollen of diefstal. Het is al langer
bekend dat experts en niet-experts goed in staat zijn om op basis van videoopnamen in de publieke ruimte crimineel gedrag te voorspellen.20
Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben in 2016
al laten zien dat het op basis van videobeelden voorspellen van intenties heel goed
mogelijk is. De onderzoekers trainden een deeplearning-algoritme op meer dan
600 uur videofragmenten van tv-series zoals The Office en Desperate Housewives.
Na training was het systeem in staat om te voorspellen of twee personen bij
aanvang van een ontmoeting elkaar zouden omhelzen, kussen, hun handen
zouden schudden, of zouden ‘high-fiven’.
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De automatische herkenning van de intentie tot crimineel gedrag wordt al geruime
tijd onderzocht, bijvoorbeeld van de intentie tot zakkenrollen.21 De opkomst van
deeplearning-algoritmen zal de komende jaren resulteren in allerlei ‘predictive
policing’-systemen. Het voornaamste obstakel voor het realiseren van dergelijke
systemen is niet gelegen in de technologie, maar in de data.
Deeplearning-systemen vereisen omvangrijke datasets. Het is niet eenvoudig om
voor een handeling als zakkenrollen voldoende videovoorbeelden te verzamelen.
Ongetwijfeld zijn er nu al bedrijven en instellingen die investeren in het verzamelen
van data voor dit soort toepassingen. Zodra er commerciële producten beschikbaar
komen kunnen die een belangrijk ondersteuningsmiddel vormen voor het
monitoren en sturen van de veiligheid in de openbare ruimte.

5. Observaties
De huidige ontwikkelingen op technologisch en maatschappelijk gebied
beschouwend, komen we tot de volgende vier observaties.
1. Het is lastig voor beleidsmakers om AI en verantwoord datagebruik te
doorgronden.
2. De AI-revolutie is zowel een technische als sociale revolutie en vereist daarom
een interdisciplinaire aanpak.
3. Er is een nijpend tekort aan professionals in allerlei domeinen met voldoende
kennis van de mogelijkheden en gevaren van AI-algoritmen.
4. Certificering van AI-algoritmen door een onafhankelijk orgaan is noodzakelijk.
Hieronder wordt elk van deze observaties nader toegelicht.

5.1 Complexiteit
Het belang van AI en verantwoord datagebruik voor de ontwikkeling en
strategische positie van Nederland wordt alom erkend, maar voor politici en
beleidsmakers is het moeilijk grip te krijgen op de onderliggende materie.
Hiervoor zijn vier redenen aan te wijzen.

scenario’s en niets te maken hebben met de realiteit. Een prominent voorbeeld is
Ray Kurzweil die in 2005 het concept van de Singularity introduceerde als het punt
waarop de exponentiele groei van technologische mogelijkheden resulteert in een
samensmelting van mens en machine.22 Volgens Kurzweil zal de Singularity
plaatsvinden in 2045. De voorspellingen van Kurzweil zijn deels verantwoordelijk
voor ongefundeerde uitingen over de ontwikkeling van AI. Elon Musk, de
innovatieve technologie-entrepreneur, is een prominent voorbeeld van een
AI-onheilsvoorspeller die voorspelt dat AI de mensheid gaat overnemen. Dit is niet
de plaats om in te gaan op de details van de voorspellingen, maar een duidelijk
manco van Kurzweil-achtige toekomstscenario's is dat ze gebaseerd zijn op de
extrapolatie van een exponentiele groei. In de praktijk zit er een limiet aan
exponentiele groei.
De exponentiele groei van het aantal internetgebruikers wordt bijvoorbeeld
beperkt door de omvang van de wereldbevolking, waardoor de exponentiele groei
verzadigt en de vorm aanneemt van een S-vormige curve. Op eenzelfde wijze
bereikt de exponentiele groei van de technologische mogelijkheden van een
bepaalde technologie haar verzadigingspunt. De grote impact van het idee van een
Singularity is ook te relateren aan de plausibiliteit vanuit het perspectief van
Hollywood-films. Veel succesvolle sciencefictionfilms spelen met het idee van de
machine die de mens overneemt. Om tegenwicht te bieden aan de ogenschijnlijk
plausibele Kurzweil-scenario's, zou iedere politicus of beleidsmaker kennis moeten
nemen van het artikel The Seven Deadly Sins of AI Predictions van de Amerikaanse
AI- en robotonderzoeker Rodney Brooks.23 In dit artikel rekent Brooks genadeloos
en overtuigend af met de misleidende AI-voorspellingen.
De tweede reden waarom beleidsmakers moeilijk grip krijgen op AI is het ten
onrechte generaliseren van prestaties van AI op formaliseerbare domeinen om die
vervolgens te vertalen naar de echte wereld. Een formaliseerbaar domein verwijst
hierbij naar een schaakspel, of een bordspel zoals Go, of een spel dat zich afspeelt
in een virtuele wereld, zoals in videogames. Het bedrijf Deep Mind heeft de laatste
jaren indrukwekkende prestaties bereikt met ‘deep reinforcement leren’, een
combinatie van deep learning met reinforcement leren. Zo versloeg hun AIsysteem AlphaGo de menselijke wereldkampioen Go.

De eerste reden is dat de zuiverheid van de discussie over de ontwikkeling van AI
wordt geschaad door toekomstvoorspellingen die appelleren aan Hollywood-
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Een latere versie, AlphaGo Zero, leerde het spel door bijna 5 miljoen keer tegen
zichzelf te spelen. In 100 wedstrijden van AlphaGo Zero tegen haar voorganger
Alpha Go, won AlphaGo Zero alle wedstrijden.24 Daarnaast ontwikkelde Deep Mind
een AI-systeem dat superieur aan mensen presteert in videogames.
Deze indrukwekkende resultaten zijn bereikt dankzij het gegeven dat de wereld van
Go en van videogames eenvoudiger en beperkter is dan de echte wereld. Bij iedere
stap in het spel is er een beperkt repertoire van acties en mogelijkheden.
Ondanks deze beperking, is het aantal mogelijke sequenties van acties duizelingwekkend groot. Dat is de reden waarom het voor menselijke spelers veel tijd kost
om de spellen onder de knie te krijgen. Het is verleidelijk om de AI-prestaties in
games een op een te vertalen naar mogelijke AI-prestaties in de alledaagse wereld.
Echter, de complexiteit van de alledaagse wereld is onvoorstelbaar veel groter.
De derde reden voor de ongrijpbaarheid van AI is de snelheid van de ontwikkeling
van AI-technologie. Door deze snelheid zijn de innovaties voor niet-experts
moeilijk bij te houden en te duiden. De snelheid betreft hier niet de eerder
bekritiseerde exponentiële snelheid, maar de snelheid die ontstaat door relatief
kleine innovaties die een enorme impact kunnen hebben op bijvoorbeeld het
datagebruik. Ter illustratie beschouwen we een voorbeeld betreffende
verantwoord datagebruik in relatie tot de opkomst van zogeheten generatieve
modellen. De opkomst van generatieve modellen, een variant van deep learning,
biedt de mogelijkheid om fake videos en fake images te generen.

Een relatief onvoorzien effect van generatieve modellen betreft de privacybescherming voor data uit bijvoorbeeld het publieke domein. De-identificatie is
een beproefde methode om aan privacybescherming te doen bij het gebruik van
publieke data. Bij de toepassing van de-identificatie-methoden worden alle directe
verwijzingen naar individuele gegevens verwijderd. Vele door de-identificatie
geanonimiseerde datasets worden wereldwijd gedeeld voor onderzoek en analyse.
De laatste jaren is meermaals gebleken dat uit ge-de-identificeerde datasets, toch
individuele gegevens te verkrijgen zijn. Door het gebruik van geavanceerde
machinelearning-algoritmen blijkt re-identificatie vaak mogelijk te zijn.
Dit resulteerde in een publieke discussie met als belangrijke uitkomst dat reidentificatie enkel mogelijk is wanneer de volledige dataset beschikbaar is.
Aangezien veelal enkel een deel van de data publiek beschikbaar, is de kans op
re-identificatie verwaarloosbaar klein. Echter, een recent artikel25 laat zien dat door
gebruik te maken van een generatief model, re-identificatie op basis van een deel
van publieke data wel degelijk mogelijk is. Dit heeft een direct gevolg voor de
Europese privacywetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) en voor
overige richtlijnen voor het delen en openbaar maken van data. Dit voorbeeld laat
zien dat wat goed beleid is ten aanzien van het delen van data, plotseling kan
veranderen door een relatief bescheiden innovatie in machine learning.
De vierde en laatste reden waarom beleidsmakers moeilijk grip krijgen op AI is de
doorgaans niet-technische achtergrond van politici en beleidsmakers. Ter illustratie
citeer ik hieronder uit het ‘Profiel nieuwe Tweede Kamer 2017’ zoals gepubliceerd
op de website www.parlement.com.
Het opleidingsniveau van Tweede Kamerleden blijft onveranderd hoog. Bijna twee
derde (94 leden) heeft een academische opleiding gevolgd en 31 leden volgden een
opleiding in het HBO (of daarmee vergelijkbare opleiding). Van enkele PVV-leden is
het onderwijsniveau niet bekend. Van de academisch opgeleide leden blijven juristen
in de meerderheid (26 leden). Ook economen (17), politicologen (15),
bestuurskundigen (11) en historici (10) zijn goed vertegenwoordigd. In de Kamer
zitten ook nog een filosoof, een rechtsfilosoof, een architect en een archeoloog. Er zit
geen medicus meer in de Kamer. Leden met een bèta-achtergrond zijn er weinig,
namelijk slechts vijf. (https://www.parlement.com/id/vkclmgzmv4ya/profiel_
nieuwe_tweede_kamer_2017)
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Ondanks het hoge opleidingsniveau van de Kamerleden, is hun technische affiniteit
nihil. Hierdoor is het lastig voor de meeste Kamerleden, politici en beleidsmakers
in het algemeen, om de AI-innovaties op een juiste wijze in te schatten. Om deze
vier redenen zijn politici en beleidsmakers onvoldoende op de hoogte van de
mogelijkheden en gevaren van AI-algoritmen.

5.2 Interdisciplinaire aanpak
De impact van de ontwikkeling van AI heeft alles te maken met de sociale
dynamiek van mensen in interactie met technologie. Om die reden is de kern van
de AI-problematiek interdisciplinair. Eerdere technische innovaties zoals de
opkomst van mobiele telefonie, het internet en sociale media, werden ook
gekenmerkt door de verwevenheid van technologie met sociale dynamiek.
De ontwikkeling van GSM-technologie is gekoppeld aan de sociale wens om altijd
bereikbaar te zijn en te kunnen communiceren. De technologische ontwikkeling
van het internet en sociale media was gekoppeld aan de sociale wens om efficiënt
te communiceren en zichzelf of een product te adverteren. De verwevenheid van
AI-technologie met sociale dynamiek is minder evident, maar potentieel veel
ingrijpender. Dit komt goed naar voren in een belangrijk opiniestuk in Scientific
American26, geschreven door Dirk Helbing, hoogleraar computational social science
bij de Zwitserse universiteit EZTH in Zürich, en acht internationale collega's uit
verschillende disciplines. Zij stelden dat de huidige samenleving zich op een
kruispunt bevindt.

Een voorbeeld van onschuldige nudging
is het stimuleren van milieubewust
gedrag in de openbare ruimte
Verwijzend naar Singapore als een door data gecontroleerde maatschappij, met
China in haar voetsporen, constateren Helbing en collega's dat de sturing van
menselijk gedrag door persuasion en nudging weliswaar onschuldig begint, maar snel
ernstige vormen aan kan nemen. Een voorbeeld van onschuldige nudging is het
stimuleren van milieubewust gedrag in de openbare ruimte. Daar staat tegenover
het schandaal rondom Cambridge Analytica, een voorbeeld van een ernstige vorm
van nudging waarbij het stemgedrag van internetgebruikers werd gemanipuleerd.27

Het vinden van een juiste balans tussen nuttig datagebruik en datamisbruik was
een van de aandachtspunten in de verslagen van twee World Cafés over behoorlijk
datagebruik in de openbare ruimte in Groningen en Eindhoven.28 In het kader van
het verzamelen van data over voetgangers en fietsers in de binnenstad, werd
tijdens de bijeenkomst in Groningen gesproken over het nut en gevaar van
nudging, bijvoorbeeld wanneer dit wordt ingezet om verkeersstromen te
reguleren. De deelnemers gaven aan meer te willen weten over nudging en de
impact ervan op bezoekers van de binnenstad. In Eindhoven was de bijeenkomst
gericht op het verzamelen van gegevens over bezoekers van Stratumseind, waar de
nadruk ligt op het verhogen van de veiligheid in de openbare ruimte.
De deelnemers plaatsten kanttekeningen bij, onder andere, de transparantie van
dataverzameling en nudging, de legitimiteit van nudging en de beheersbaarheid
van datagedreven nudging.
De bijeenkomsten in Groningen en Eindhoven, aangevuld met een soortgelijke
bijeenkomst in Amsterdam,29 resulteerden in de identificatie van een viertal
knelpunten en vragen.30 Hieronder worden de vier voornaamste discussiepunten
benoemd en voorzien van kort commentaar.
1. Er is een spanning tussen privacy en techniek. Wat kan er? Wat mag er? Wat moet je (niet)
willen?
Zoals dit essay duidelijk maakt, kan er heel veel, al moet de kracht van AItechnologie niet overschat worden aangezien het narrow intelligentie betreft.
Wat er mag is niet geheel duidelijk, omdat de ontwikkeling van de wetgeving
noodzakelijkerwijs achterloopt bij de ontwikkeling van de technologie.
2. Er is (a) spanning tussen bedrijven en burgers (hierbij gaat het om de belangen van private
commerciële partijen) en (b) spanning tussen het individu en het collectieve, publieke belang.
De spanning tussen bedrijven en burgers kwam eerder naar voren in paragraaf 4.4
(waar het ging over het kritische artikel in de Guardian). Ten aanzien van de
spanning tussen het individu en het collectieve belang is er een reëel gevaar dat de
datagedreven maatschappij het belang van het individu overschaduwt.
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3. De mate van transparantie en uitlegbaarheid van datagebruik en verzameling in de publieke
ruimte.
Transparantie en uitlegbaarheid zijn (in beperkte mate) technologisch
realiseerbaar, maar het betreft hier ook transparantie van de gehanteerde regels
en richtlijnen.
4. Wat is de rol van de overheid binnen de smart city?
Deze vraag speelt een centrale rol in dit essay. In een algemene maatschappelijke
context, bieden Helbing en collega's een goede denkrichting. Zij geven tien
aanbevelingen om de technologische en sociale revolutie in goede banen te leiden.
Deze aanbevelingen sluiten - in algemenere zin - goed aan bij de uitkomsten van
de World Cafés en bovenstaande vragen en richten zich onder meer op: grotere
transparantie ter vergroting van het vertrouwen, ruimte voor sociale en
economische diversiteit, decentralisatie van AI-systemen en het promoten van
verantwoord gedrag in de digitale wereld. Voor dit essay is het van belang te
benadrukken dat de aanbevelingen van Helbing en zijn collega's tot stand gekomen
zijn dankzij een interdisciplinaire beschouwing van de opkomst van technologie en
van onze maatschappij. In samenhang met de uitkomsten van de World Cafés en
de hierboven beschreven vier knelpunten, laat het artikel overduidelijk het belang
van een interdisciplinaire benadering zien om de AI-revolutie het hoofd te bieden
en om tot verantwoord datagebruik te komen.

5.3 Tekort aan professionals
In hun blog AI en de Nederlandse Belangen stellen Jurgen Oppel en Aaron Arends:
"Ondanks dat meerdere Nederlandse deskundigen de laatste maanden
waarschuwden voor ‘brain drain’ op het gebied van artificial intelligence, lijkt het
alsof nog steeds niet volledig wordt beseft dat onze economische belangen op het
spel staan. Nederland heeft een goede startpositie, maar staat op het punt het
startschot te missen."31 Het AI-onderzoek in Nederland staat onder druk door een
zogeheten brain drain.32 Als motor van de innovatie is er meer aandacht voor
AI-onderzoek noodzakelijk. Om gezonde innovatie te faciliteren is aandacht voor
zowel technische als sociale innovatie onontbeerlijk. In Noord-Brabant worden in
september 2019 twee AI-initiatieven gestart.
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De Technische Universiteit Eindhoven lanceert het Eindhoven Artificial Intelligence
Systems Institute dat zich voornamelijk richt op engineering, bijvoorbeeld door AI in
te zetten voor sector automotive en voor hi-tech-systemen. Tilburg University start
haar initiatief AI for Society met de eerste geaccrediteerde academische AI-opleiding
in Brabant, Cognitive Science & AI (CSAI), verzorgd door het gelijknamige
departement. In deze opleiding komen technologische en sociale aspecten samen.
In de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ‘s-Hertogenbosch, een
samenwerkingsverband van de universiteiten in Eindhoven en Tilburg, komen
beide benaderingen samen in een gezamenlijk onderzoeks- en
onderwijsprogramma. De nieuwe onderwijsprogramma's zullen de komende jaren
veel AI-professionals afleveren. Deze unieke initiatieven in Noord-Brabant
verdienen navolging in de rest van Nederland.

5.4 Certificering
De roep om regulering van de grote technologiebedrijven wordt steeds luider.
Op 25 juli van dit jaar kondigde het Amerikaanse Department of Justice een breed
antitrust-onderzoek aan naar de grote technologiebedrijven.33 Afgezien van de
commerciële belangen van grote bedrijven, vormen machinelearning-algoritmen
een bron van problemen. Zelfs wanneer een bedrijf of overheidsinstelling op
beperkte schaal machine learning toepast op data uit de publieke ruimte kan dat
om allerlei redenen schadelijk zijn. Een van de redenen hiervoor is dat ieder
machinelearning-algoritme een bias heeft, een soort impliciete aanname over de
wijze waarop verschillende observaties met elkaar worden vergeleken. Dankzij de
bias is het algoritme in staat om te generaliseren en ongeziene voorbeelden te
herkennen. Gemiddeld genomen levert de bias een voordeel op (betere
herkenningsprestaties), maar voor een individu kan de bias nadelig uitpakken.
Een sterk vereenvoudigd voorbeeld van een dergelijke bias is de wijze waarop
machinelearning-algoritmen omgaan met verschillende persoonskenmerken, zoals
leeftijd en salaris. Sommige machinelearning-algoritmen, zoals zogeheten ‘decision
tree’-algoritmen, beschouwen ieder kenmerk afzonderlijk, terwijl andere
algoritmen, zoals eerdergenoemde ‘nearest neighbour’-algoritmen, de kenmerken
impliciet met elkaar in verband brengen.
Gemiddeld genomen presteert een van de algoritmen wellicht beter dan de ander,
maar voor individuele gevallen kan het zijn dat het ene algoritme meer recht doet
aan de situatie dan de ander. Het onderkennen van dergelijke subtiele biases in

machinelearning-algoritmen en het verifiëren van mogelijke methodologische
fouten bij het trainen of operationaliseren van machinelearning-algoritmen,
vereist een gedegen screening. Een onafhankelijke door de overheid opgezette
certificeringsorganisatie kan een dergelijke screening uitvoeren. Individuen die zich
benadeeld voelen door een beslissing voortvloeiend uit het gebruik van een
machinelearning-algoritme, zouden bij deze organisatie een verzoek tot onderzoek
kunnen indienen. Meer in het algemeen, kan de organisatie het algoritme op nader
te bepalen statistische en ethische criteria toetsen.
Bovenstaande vier observaties bieden handvaten voor de overheid om tot
concrete beleidsmaatregelen over te gaan. Onze verkenning van de AI-technologie
en observaties maken het mogelijk om een antwoord te geven op onze centrale
vraag. We herhalen onze vraagstelling: Op welke wijze kan worden voorkomen dat er
zaken misgaan in het datagebruik en de toepassing van AI-algoritmen in onze samenleving?
Om te voorkomen dat er zaken misgaan in het datagebruik en de toepassing van
AI-algoritmen in onze samenleving is het noodzakelijk dat...
• politici en beleidsmakers begrijpen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn
van AI. Het is vooral van belang dat de ‘olie’ waar AI op functioneert bestaat uit
data. Basale kennis van de statistische principes die ten grondslag liggen aan een
verantwoorde dataverzameling is een vereiste.
• wordt onderkend dat de AI-revolutie niet enkel een zaak is van technici.
Vrijwel alle AI-systemen functioneren in interactie met mensen en daardoor
ontstaat (in de woorden van Helbing et al) een delicaat feedback-systeem. Om
die reden is er een grote behoefte aan interdisciplinaire professionals.
• de AI-onderzoeksinfrastructuur aantrekkelijk is voor talenten, zodat de digitale
samenleving verzekerd blijft van de aanvoer van AI-professionals en AIinnovaties.
• onderzoeksprojecten worden gedefinieerd die de aanpak zoals geschetst in het
artikel van Helbing et al. in de praktijk brengen.
• er een centraal certificeringsorgaan komt dat AI-algoritmen evalueert.
We besluiten het essay met vijf beleidsvoorstellen die direct voortvloeien uit de
observaties.
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6. Beleidsvoorstellen
De impact van machine learning en datagebruik in de openbare ruimte op de
samenleving zal de komende jaren alsmaar toenemen. Om de overgang naar een
door machine learning gedomineerde digitale samenleving goed te laten verlopen,
formuleer ik hieronder vijf beleidsvoorstellen die voortvloeien uit de observaties in
hoofdstuk 5.
1. School politici en beleidsmakers regelmatig bij op het gebied van datagebruik en de laatste
mogelijkheden van AI in relatie tot sociale en juridische aspecten.
De snelle technologische ontwikkelingen leiden tot het beschikbaar komen van
nieuwe databronnen en nieuwe technologie. Het is bijvoorbeeld pas sinds kort
mogelijk om synthetische afbeeldingen en video's te maken die bijna niet van
echt te onderscheiden zijn. Het is voor politici en beleidsmakers onmogelijk om
de mogelijkheden en gevaren van de nieuwe databronnen en nieuwe
technologie te overzien. De geadviseerde bijscholing betreft een update op een
relatief hoog niveau en heeft twee doelen: (1) om als gelijke gesprekspartner met
de markt te kunnen communiceren en (2) om regie te kunnen voeren over wat er
nodig is aan technologische innovatie bij de overheid. Met een basale kennis van
machine learning is met een korte bijscholing een helder beeld te verkrijgen,
zonder dat daarbij de technische details aan bod hoeven te komen. Ook voor de
sociale en juridische aspecten van datagebruik en AI-technologie geldt dat de
snelle technologische ontwikkelingen zorgen voor voortschrijdend inzicht en
veranderende opvattingen. Ook op dit vlak zou een periodieke bijscholing
wetgevers, politici en beleidsmakers in staat kunnen stellen de snelle
ontwikkelingen het hoofd te bieden en adequaat te handelen.
Een gecombineerde bijscholing van technische, sociale, en juridisch aspecten zou
bijvoorbeeld eens per jaar kunnen plaatsvinden gedurende een ‘technologische
bijscholingsdag’.
2. De digitale samenleving vereist professionals die thuis zijn in zowel de technische als de
menselijke en sociale kant van AI. Investeer in opleidingen die dergelijke professionals
afleveren, om zodoende het tekort aan professionals aan te zuiveren.

De AI-revolutie is zowel een technologische als een sociale of culturele
revolutie. De technische mogelijkheden van AI hebben een impact op
menselijk gedrag en beïnvloeden de wijze waarop de maatschappij
functioneert. Professionals zijn nodig voor alle domeinen waar technologie en
mens samenkomen en betreft dus het volledige scala inclusief het sociale
domein, veiligheid, en mobiliteit.
3. Probeer de brain drain van onderzoekers te stoppen door de omstandigheden voor
AI-onderzoekers te verbeteren.
Om een belangrijke rol te blijven spelen in de technologische ontwikkelingen is
het werven en behouden van goede onderzoekers een vereiste.
Het aantrekkelijker maken van Nederland als AI-kennisland voor onderzoekers
resulteert in meer innovatie, beter onderwijs en een meer leidende rol in de
sturing van de digitale samenleving.
4. Investeer in onderzoek om de transitie naar een goede digitale samenleving te faciliteren.
Investeringen in AI-onderzoek naar toepassingen van datagebruik in de
openbare ruimte dragen bij aan een succesvolle transitie. Het ligt voor de hand
om aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven, zoals het Stratumseindproject in Eindhoven.
5. Een onafhankelijk CBS-achtig orgaan dat AI-technologie screent op genoemde statistische
principes voorkomt mistanden. Gezien de voortdurende upgrades van machinelearningalgoritmen, is een periodieke toetsing noodzakelijk. De overheid zou toetsing verplicht
kunnen stellen om de kans op misstanden te minimaliseren.
Een dergelijk orgaan voor toezicht op en transparantie van datagebruik zou op
nationaal of Europees niveau opgezet kunnen worden. Onlangs34 kondigde de
Australische overheid plannen aan voor het opzetten van een overheidsorganisatie voor het screenen van algoritmen zoals gebruikt door de
technologiegiganten Facebook en Google. De organisatie wordt ondergebracht
bij de Australian Competition and Consumer Commission. Het gebruik van algoritmen
en data in de openbare ruimte, al dan niet door technologiegiganten, zou op
eenzelfde wijze gescreend kunnen worden.
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