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Welk kind mag op stap?

Kind A

Ik zal mijn best doen om geen 
corona te krijgen, echt waar!

Kind B



Hoe ethiek en regelgeving in 
een AI ICON schrijven?

• Hoe toon je aan dat je weet hoe je tussen de lijntjes kan kleuren met je ICON-voorstel?
- Wie? De verschillende reviewers, je consortium (natuurlijk) en de maatschappij
- Wat?
» Kennis van de verschillende regels 
» Identificatie van risico’s
» Maatregelen om een selectie van risico’s het hoofd te bieden

Verwacht Onverwacht

Groot gevolg GDPR Black swans, …?

Klein gevolg Je begrijpt je doelgroep niet ?

Aanpak (to do) Lijsten Reflectie & participatie



Lijsten, een voorbeeld

Een lijst van mogelijke uitdagingen 
die in andere gelijkaardige projecten 
de kop opsteken
• Ga door de lijst en ga na wat dit 

voor jou project betekent
• Maak een risico-inschatting en lijst 

mitigerende maatregelen op
• Download de kaarten hier

https://data-en-maatschappij.ai/tools/tool-ai-blindspot


ICO, How do we do a DPIA?

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/data-protection-impact-assessments-dpias/how-do-we-do-a-dpia/


Lijsten en procedures

• RRI Responsible Research and Innovation
• FWO overzicht Lijst van relevante wetgeving, deontologische codes en contacten met ethische

commissies
• AI Blindspot kaarten Kaarten met vaak vergeten uitdagingen
• AI en GDPR brochure

https://www.rri-tools.eu/how-to-stk-rc-design-a-rri-oriented-project-proposal
https://www.fwo.be/nl/het-fwo/organisatie/ethische-adviezen/
https://data-en-maatschappij.ai/tools/tool-ai-blindspot


Into the unkown



• In het geval je persoonsgegevens gaat 
verwerken of andere gegevens die gevoelig 
zijn, helpt het om het volledige proces in 
kaart te brengen
- Hiaten, mogelijke lekken en domme dingen 

worden meteen duidelijk
- SDoC for AI / AI service FactSheets Artikel

om een AI factsheet te maken

Beschrijf wat je gaat doen

https://arxiv.org/pdf/1808.07261.pdf


Stakeholder mapping



Slechte scenario’s 

1. Start met het zonnige, ideale scenario
1. (Zoek meer stakeholders)

2. Maak een verhaal waar één of meerdere actoren iets slecht meemaken of veroorzaken
3. Situeer je verhalen in de risico matrix en prioriteer



Omgekeerd brainstormen

Goal of the brainstorm: “What could we do to improve customer loyalty for our new site?” In reverse brainstorming, 
you can ask the negative question “What could we do that would reduce customer loyalty for our site?” or perhaps 
more strongly “What could we do to drive customers away from our site?” This negative question might yield 
answers like:
• Require users to read every line of the software license.
• Make it hard to log in.
• Ask for lots of personal information.
• Use deceptive defaults to make more money for us (for example, default to a 2-year subscription and put the 

default where it is likely to go unnoticed).
• Hide the fact that products might be out of stock.
• Use deceptive out-in/opt-out labels.
• Hide things behind general links; e.g., putting opt-out features behind a “More info…” link.
• Use double negative labels to trick users.
• Not be clear what links go to ads and what links go to actual content.
• Add things to the shopping cart in a sneaky way.

https://dux.typepad.com/dux/2011/01/this-is-the-fourth-in-a-series-of-100-short-articles-about-ux-design-and-evaluation-methods-todays-method-is-called-rever.html




Participatie

Enactment

• Speel een
stakeholder 
die het niet
met je eens is

• Observeer wat 
mogelijke
problemen zijn

Tele-interview

• Interview een
stakeholder

• Stel je 
innovatie voor

• Vraag wat hij
of zij er van 
vindt

Focusgroep

• Stel een groep
samen van 
stakeholders

• Stel je 
innovatie voor

• Vraag wat ze 
er van vinden



Nog een aantal methodes

• SDoC for AI / AI service FactSheets Artikel om een AI factsheet te maken
• Ethical OS Toolkit A guide to anticipating the future impact of today’s technology Or: how not to regret 

the things you will build

https://arxiv.org/pdf/1808.07261.pdf
https://ethicalos.org/


Next steps

Gekende gevaren (dingen die je weet voor je indient)
• Ga door een lijst van ethische uitdagingen en/of relevante wetgeving en identificeer obstakels
- Kind B valt door de mand als er een reviewer is die de meest gekende valkuilen kent

• Stel een actie voor die door een partner kan worden uitgevoerd of onderzoek onderaanneming
- Academische partners hebben toegang tot ethische commissies en DPOs
- Schrijf de actie in een taak van een werkpakket

Ongekende gevaren
• Gebruik een ‘participatieve’ methode om een aantal dreigingen te identificeren in je proposal
• Gebruik een participatieve methode in het begin van het project om op basis van een scenario of 

concept van je innovatie uitdagingen te identificeren, maak ruimte in je project voorstel om de 
geïdentificeerde problemen op te lossen
- Schrijf de actie in een taak van een werkpakket



Vragen


