	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  NVAIR-Nieuwsflits

8 mei 2020

Zoom-ontmoeting met de NVAIR-leden op 15 mei 2020, 15.0016.45 uur. Thema: Risico’s rond corona-apps en het gebruik van
persoonlijke AI-data. Er zijn geen kosten aan deze ontmoeting
verbonden. Om 16.45 sluiten we af met een virtuele VrijmiBo!
Meld je aan via nvairsecretariaat@gmail.com	
  
Het coronavirus heeft onontkenbaar een grote invloed op onze maatschappij,
zo ook op de bijeenkomsten van de NVAIR. Daarom heeft het bestuur ervoor
gekozen om een online bijeenkomst te organiseren via Zoom. Het thema van
de ontmoeting is het gebruik van track en trace apps ter bestrijding van
infectieziektes als corona. Wat zijn de mogelijke risico’s door het gebruik van
(intelligente) algoritmes ter verwerking van (persoonlijke) data door overheid
en bedrijfsleven? Hoe gaan wij als maatschappij en als NVAIR leden om met
deze ontwikkeling? Wat is de juridische basis (Noodwet?) van deze eventuele
verplichte inzet- van volgapps? Maar ook: Wat kunnen we leren van
ontwikkelingen in het buitenland?
NVAIR-Voorzitter Rob van den Hoven van Genderen informeert en modereert
Rob van den Hoven van Genderen, zelf voormalig coronapatiënt, leidt de bijeenkomst in.
Mede vanuit zijn directe ervaringen licht hij het thema toe. Maar ook geeft hij een overzicht
van de op stapel staande wet- en (nood)regelwetgeving. De NVAIR-bestuursleden Hub
Dohmen, advocaat, en Willem F. Korthals Altes, oud-rechter, vormen met de voorzitter de
redactie en geven steun aan de moderatie.
NVAIR-leden zijn de deskundigen bij uitstek
Veel leden van de NVAIR hebben in hun belangstellingsregistratie aangegeven op het
gebied van AI- en robotrecht werkzaam te zijn. Het bestuur verwacht dan ook een actieve
belangstelling van die zijde. Zie voor het verkrijgen van opleidingspunten in tijden van
corona: advocatenorde.nl/faq/coronavirus-algemeen. Over het afnemen van een toets wordt
de deelnemers nader geïnformeerd. Het bestuur overweegt een advies aan het kabinet uit
te brengen mede vanwege de inbreng van de leden tijdens de Zoomsessie.
Actueel: DE EU over implicaties AI, IoT en robotica
De NVAIR-bestuursleden Rob van den Hoven en Willem F. Korthals Altes bereiden een
reactie voor op het recente Report on the safety and liability implications of AI, IoT and
robotics van de Europese Commissie (19.2.2020). Leden die interesse hebben om het
standpunt mee te bepalen worden dringend opgeroepen zich te melden via
giephagoort@asom.org
Versterk de NVAIR!
Weet je nog een relatie, collega of belangstellende die mogelijk NVAIR-lid wil worden?
Graag hem of haar verwijzen naar de rubriek ‘Lid worden’ op robotrechtnvair.nl.
Dank voor je medewerking!
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