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programma

1. Welkom + rondje verwachtingen
2. AI en legal (AI act, aansprakelijkheid) 

Jos van der Wijst (BG.legal/ NL AIC)
3. Ervaringen pilot in Fryslân met een AI compliance assessment

Marijke ter Steege (Rijks ICT gilde), Gerard Kema (provincie Fryslân) 
4. Ervaringen startup met AI en legal

Simon-Robert Voogd (DroneQuest)



Wie ben ik
• Advocaat bij BG.legal (1991)
• IE/IT/privacy praktijk
• Kantoor in Eindhoven (en 

Den Bosch); 20 advocaten/
juristen/data scientist

• Actief bij de NL AIC
• Oprichter kennisplatform LegalAIR

• Woon in Den Bosch
• Partner + 2 katten



Uitdaging

R&D/Bus. development + Legal = succes

Maar hoe?



Juridische vragen bij AI
• IP
• wie is ‘eigenaar’ van de data(set), 
• IP op de AI toepassing 
• IP op de uitkomst van de AI toepassing? 
• Mag een dataset gebruikt worden om een model te trainen?

• Contract: 
• hoe omschrijf je het op te leveren product/dienst?

• Aansprakelijkheid: 
• wie is waarvoor aansprakelijk? 
• Wat garandeer je?
• waarvoor sluit je aansprakelijk uit 



Juridische vragen bij AI
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Bron:  Modelbepalingen voor gemeenten voor verantwoord gebruik van Algoritmische toepassingen



Bestaande regels voor AI toepassingen 
bron inhoud

Medische hulpmiddelen Verordening voor AI toepassingen in medische hulpmiddelen

Grondwet + 
Mensenrechtenverdragen

voor bescherming fundamentele rechten zoals meningsuiting, 
privacy, zelfbeschikkingsrecht.

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

voor bescherming fundamentele rechten zoals meningsuiting, 
privacy, zelfbeschikkingsrecht.

Productveiligheidsregelgeving wanneer een AI toepassing letsel veroorzaakt

Consumentenbescherming wanneer uit deze regelgeving informatieverplichtingen 
voortvloeien

Gedragscodes wanneer in een sector regels (gedragscode) zijn vastgelegd voor 
AI toepassingen

Contracten wanneer partijen in een overeenkomst regels voor AI 
toepassingen hebben vastgelegd.



9 maart 2021



AI verordening
• Een raamwerk voor 

betrouwbare AI
• Mensgerichte AI
• Een risico gebaseerde 

aanpak
• Self assessment verplicht
• Verplichtingen voor 

ontwikkelaar, 
importeur, verkoper, 
gebruiker



Mensgerichte AI

Betrouwbare AI: 3 componenten
1. Moet wettig zijn: voldoen aan wet- en regelgeving
2. Moet ethisch zijn: ethische beginselen en waarden worden 

nageleefd
3. Moet robuust zijn: zowel uit technisch als sociaal oogpunt (AI 

kan ongewild schade veroorzaken)



AI inzet voor fraude onderzoek



No showstopper => Compliance by design
• Inventariseer welke AI in je organisatie wordt gebruikt
• Stel vast in welke risico-categorie deze valt
• High-risk: bereid je voor op verplichtingen van high risk
• Verboden: bereid je voor op beëindigen/aanpassen AI 

toepassing.
• Nu of wachten?
• Betrek legal in een vroegtijdig stadium



LegalAIR
• kennisplatform met informatie over juridische en ethische 

aspecten van AI/data
• Deel publiek/deel voor abonnees:
• Meer informatie/documenten
• servicedesk/vraagbaak
• Loket naar netwerk met experts 
(ethiek, cyberveiligheid, data science, 
juridisch)

• AI compliance check
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