TRANSPARANTIE

PRIVACY EN DATABESTUUR

Specifieert de aanbieder van de technologie wat de
bedoeling ervan is en hoe het resultaat wordt bereikt?

Verzamelt het AI-systeem persoonlijke data?

START

Neen, de aanbieder
licht dit niet toe.

Ja, maar ik heb nog enkele
onbeantwoorde vragen.

Ja, dit is
duidelijk.

Ja, en er is weinig
informatie beschikbaar
over hoe deze data
worden verzameld en
opgeslagen.

Ja, maar het is
duidelijk welke data
worden verzameld,
hoe deze worden
opgeslagen en wie
hiertoe toegang
heeft.

Weet je wat de mogelijke beperkingen en
tekortkomingen van de AI-technologie zijn?

HOUDT MIJN
TECHNOLOGIE
REKENING MET

‘ETHIEK’

?

De High-Level Expert Group on AI bracht
‘Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial
Intelligence’ uit om ontwikkelaars van AIsystemen te helpen de betrouwbaarheid van
hun AI-systeem te beoordelen. In een eerdere
brAInfood beschreven we deze richtlijnen en de
7 belangrijkste vereisten die het rapport naar
voren bracht.
Maar wat kan jij doen als gebruiker van een
AI-technologie? Hoe kan jij bepalen of een
AI-technologie ‘betrouwbaar’ is en zich
‘ethisch’ gedraagt? Het Kenniscentrum Data
& Maatschappij stelde een aantal vragen op
die jij, als gebruiker van een AI-technologie,
aan jezelf kan stellen om te bepalen of de AItechnologie zich volgens jou ‘ethisch’ gedraagt
of niet.
Deze vragenlijst is niet allesomvattend. We
moedigen ook aan om de vragenlijst aan
te vullen met extra vragen die gebruikers
in staat stellen om hun eigen ethische
grenzen te bepalen met betrekking tot AI- en
datatoepassingen.

Neen, dat weet ik niet. Er is
geen informatie beschikbaar
over mogelijke beperkingen
en tekortkomingen.

Legt het bedrijf, dat het AI-systeem heeft ontwikkeld, uit
waarom het systeem bepaalde beslissingen neemt?

Neen, dat doet het niet. Er is
geen informatie beschikbaar.

Ja, het legt duidelijk uit
welke beslissingen worden
genomen én waarom.

Ja, ik denk
het wel.

Neen, er is weinig informatie
over hoe mijn persoonsgegevens zullen beschermd worden
tegen ongepast gebruik.

Ja, het garandeert respect voor mijn privacy en
gegevensbescherming.

Is het mogelijk om je eigen persoonsgegevens te controleren?

Ja, er werden maatregelen genomen zodat ik controle kan hebben
over mijn persoonsgegevens.

Kan je problemen i.v.m. privacy of gegevensbescherming melden?
Ja, het is begrijpbaar.
Neen, dat kan ik niet.

DIVERSITEIT, NON-DISCRIMINATIE
& EERLIJKHEID

Neen, dat
kan het niet.

Heeft het systeem volgens jou eerder een positieve (bv. efficiëntietoename, positieve invloed op gezondheid) of negatieve (bv. verlies
van banen, dekwalificatie van arbeid) invloed op de samenleving?

Eerder een positieve invloed.

Hoe zou je de milieu-impact van de ontwikkeling, de invoering en het gebruik van het AI-systeem beoordelen?

Een vrij grote
impact.

Een gematigde
impact.

Een vrij lage
impact.

MENSELIJKE ACTIES & TOEZICHT

Ja, ik kan het AI-systeem
tot op zekere hoogte
controleren.

Ja, ik heb volledige
controle over het
AI-systeem.

Wanneer het AI-systeem wordt geïmplementeerd in een werkof arbeidsproces, ondersteunt het systeem dan jouw werk?

Ja, dit kan ik.

Kan het AI-systeem worden gebruikt door personen met speciale
behoeften/een handicap of zij die een risico lopen op uitsluiting?

Neen, dit kan
zeker niet.

Misschien, ik
ben niet zeker.

Ja, ik geloof
van wel.

Nam het bedrijf initiatief om je te laten deelnemen
aan het ontwerp- en ontwikkelingsproces van het
AI-systeem?

Is het AI-system veilig?

Ja, het bedrijf nam maatregelen om mogelijke
aanvallen tot een minimum te beperken.

Zijn de voorspellingen, aanbevelingen of beslissingen
die het AI-systeem oplevert accuraat?

Neen, het systeem is
onvoldoende accuraat.

Neen, dat
deed het niet.

Misschien, ik
ben niet zeker.

Ja, dat
deed het.

Ja, het systeem geeft
accurate resultaten.

Dat weet ik niet zeker.

Neen, het ondersteunt
mijn werk niet, maar
neemt het over.

Ja, het ondersteunt mijn werk
zonder mijn capaciteiten over
te nemen.

Heb je de indruk dat het AI-systeem je probeert te
manipuleren of je bepaalde beslissingen oplegt?

Ja, die indruk heb ik.

Neen, die indruk heb ik niet.

Hoe zou je de impact van het AI-systeem op
jouw vrijheid en burgerrechten beoordelen?

Is het AI-systeem betrouwbaar?

Neen, dat is het niet.

Dat weet
ik niet
zeker.

Neen,
dat doet
het niet.

VERANTWOORDINGSPLICHT
Is het voor jou duidelijk wie verantwoordelijk is voor het
AI-systeem en de resultaten dat het oplevert?

Neen, er is geen informatie
beschikbaar over wie hiervoor
verantwoordelijk is.

Ja, wie verantwoordelijk
is voor het systeem en
de beslissingen worden
duidelijk gecommuniceerd.

Is er informatie beschikbaar over hoe je een claim kan indienen
als het AI-systeem schade of nadelige gevolgen veroorzaakt?

Neen, deze informatie
is niet beschikbaar.

Ja, deze informatie is
beschikbaar.

Ja, dat kan ik.

TECHNISCHE STERKTE & VEILIGHEID

Ik weet het
niet zeker.

Ja, maar ik ben
me bewust van
deze interactie
en het beïnvloedt
mijn autonomie
niet.

Kan je op elk moment ingrijpen in het AI-proces of het proces aanpassen?

Neen, ik heb geen
controle over het
AI-systeem.

Kan je problemen i.v.m. vooringenomenheid, discriminatie
of een slechte werking van het AI-systeem melden?

Ja, maar ik weet
niet hoe het
AI-systeem met
mijn beslissingen
interageert.

MAATSCHAPPELIJK & ECOLOGISCH WELZIJN

Eerder een negatieve invloed.

Is de beschikbare uitleg van
het bedrijf duidelijk voor je?

Neen, het is eerder geschreven voor experten.

Dat weet ik
niet zeker.

Is er interactie tussen het AI-systeem
en de door jou genomen beslissingen?

Neen.

Geeft de aanbieder van de technologie ‘voldoende’
garanties dat het je persoonsgegevens en afgeleide
informatie niet ongepast zal gebruiken?

Neen, ik heb geen
controle over mijn
persoonsgegevens.

Neen, dit kan ik niet.

brAInfood van het Kenniscentrum
Data & Maatschappij

Ja, ik ben me bewust
van de beperkingen en
tekortkomingen van de
technologie.

Kan het AI-systeem jou of
derden schade berokkenen?

Ja, dat is het.

Een vrij grote
impact.

Een gematigde
impact.

Een vrij lage
impact.

HET RESULTAAT

EINDE

Als de meeste van je antwoorden
groen waren, kan je technologie als
‘betrouwbaar’ worden beschouwd. Als de
meeste van je antwoorden in een rood
kader stonden, dan is de technologie die
je in gedachten had niet ‘ethisch’. Had
je ook enkele oranje antwoorden? Dan
kan je technologie beter scoren, maar
gedraagt ze zich niet extreem ‘onethisch’.
Belangrijk: de vragenlijst is niet volledig,
waardoor een eenduidig antwoord op de
vraag ‘Vertoont deze technologie ‘ethisch’
gedrag?’ niet kan gegeven worden. De
checklist stelt gebruikers in staat de juiste
vragen te stellen bij de keuze en/of het
gebruik van een bepaalde AI-technologie
en/of datatoepassing.

