
Nieuwsflits	  2	  -‐	  10	  mei	  2019 	  NVAIR	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  
Dr.	  Rob	  van	  den	  Hoven	  van	  Genderen,	  voorzitter	  NVAIR,	  per	  1	  september	  2019	  benoemd	  tot	  hoogleraar	  AI	  and	  
Robotlaw	  aan	  de	  Finse	  University	  of	  Lapland.	  
Per	  1	  september	  2019	  zal	  de	  voorzitter	  van	  de	  NVAIR	  dr.	  Rob	  van	  den	  Hoven	  van	  Genderen	  (VU,	  foto)	  aan	  de	  University	  of	  Lapland	  de	  leerstoel	  AI	  and	  
Robotlaw	  bekleden.	  De	  universiteit	  wil	  zich	  nader	  onderscheiden	  met	  dit	  nieuwe	  rechtsgebied.	  Vanwege	  zijn	  internationale	  expertise	  is	  de	  voorzitter	  
van	  de	  NVAIR	  gevraagd	  aan	  deze	  ambitie	  vorm	  en	  inhoud	  te	  geven.	  De	  universiteit	  omschrijft	  zichzelf	  als	  een	  ‘international,	  multidisciplinary	  research	  
university’	  en	  is	  in	  1979	  opgericht.	  Het	  bestuur	  feliciteert	  zijn	  voorzitter	  van	  harte	  met	  deze	  voorgenomen	  benoeming.	  	  	  
	  

Grote	  belangstelling	  voor	  eerste	  Open	  Ledenbijeenkomst	  van	  16	  mei	  2019	  
Met	  ruim	  50	  aanmeldingen	  voor	  de	  eerste	  Open	  Ledenbijeenkomst	  is	  volgens	  het	  bestuur	  van	  de	  nieuwe	  NVAIR	  de	  opkomst	  geslaagd.	  De	  
belangstelling	  is	  over	  het	  hele	  land	  verdeeld	  en	  ook	  in	  Vlaanderen	  is	  belangstelling	  getoond.	  Omdat	  het	  bestuur	  hecht	  aan	  persoonlijk	  
contacten	  is	  daartoe	  ruimte	  geschapen	  bij	  de	  start	  (om	  13.00	  uur)	  en	  bij	  de	  netwerkborrel	  (tot	  18.00	  uur,	  zie	  ook	  de	  aankondiging	  hieronder)	  
	  

Mr.	  Hub	  Dohmen:	  “De	  samenleving	  speelt	  zich	  steeds	  meer	  af	  in	  de	  digitale	  omgeving”	  
Mr.	  Hub	  Dohmen,	  advocaat	  en	  penningmeester	  van	  de	  NVAIR,	  heeft	  op	  verzoek	  van	  de	  Tilburg	  University,	  het	  belang	  van	  de	  NVAIR	  nader	  uiteengezet.	  
Hieronder	  een	  citaat	  uit	  zijn	  uiteenzetting:	  
“De	  ontwikkelingen	  rondom	  kunstmatige	  intelligentie	  en	  robotica,	  inclusief	  de	  kansen	  en	  bedreigingen,	  hebben	  een	  grote	  impact	  op	  onze	  samenleving.	  
Sterker,	  de	  samenleving	  speelt	  zich	  steeds	  meer	  af	  in	  de	  digitale	  omgeving;	  de	  samenleving	  is	  een	  digitale	  samenleving.	  Wij	  zouden	  ons	  kunnen	  
voorstellen	  dat	  het	  voor	  docenten	  en	  andere	  medewerkers	  onmisbaar	  is	  om	  deze	  ontwikkelingen	  op	  de	  voet	  te	  volgen,	  onder	  meer	  omdat	  ook	  de	  
studenten	  hiernaar	  vragen	  en	  dit	  verwachten.	  Daarnaast	  past	  dit	  in	  ‘een	  leven	  lang	  leren’.	  Niet	  in	  de	  laatste	  plaats	  heeft	  de	  samenleving	  ook	  belang	  bij	  
en	  behoefte	  aan	  inbreng	  van	  specialisten	  van	  alle	  disciplines	  bij	  het	  inrichten	  en	  bewaken	  van	  een	  faire	  toepassing	  van	  deze	  digitale	  innovatie.	  Immers,	  
deze	  innovatie	  heeft	  psychologische,	  filosofische,	  juridische,	  religieuze,	  economische,	  ethische,	  technische	  en	  artistieke	  aspecten.”	  
Mr.	  Hub	  Dohmen	  zal	  in	  zijn	  inleiding	  op	  16	  mei	  de	  vraag	  behandelen	  of	  de	  rechtspraktijk	  voldoende	  is	  voorbereid	  op	  de	  digitale	  samenleving.	  
	  

Over	  de	  nieuwe	  NVAIR	  
Vergezeld	  van	  de	  aanmeldingen	  hebben	  diverse	  leden	  suggesties	  gedaan	  over	  onderwerpen	  waarmee	  de	  NVAIR	  zich	  zou	  kunnen	  bezig	  houden.	  Een	  
bloemlezing:	  
•	  ‘Vanuit	  financieel	  toezichtrecht	  lijkt	  me	  de	  NVAIR	  interessant’	  
•	  Zaken	  rondom	  cybercrime	  aandacht	  geven	  
•	  In	  hoeverre	  zijn	  bestaande	  juridische	  kaders	  toepasbaar	  op	  AI?	  
•	  ‘Regulering	  moet	  evidence	  based	  zijn	  en	  niet	  een	  gevolg	  van	  ideologie	  of	  nepnieuws’	  
•	  Aandacht	  –	  ook	  juridisch	  -‐	  voor	  een	  dagelijks	  verantwoord	  gebruik	  van	  AI	  
•	  Aandacht	  voor	  AI	  als	  ondersteuning	  van	  de	  rechtspleging.	  
Tijdens	  de	  ledenbijeenkomst	  van	  16	  mei	  staat	  een	  ledenpanel	  op	  de	  agenda	  om	  deze	  en	  andere	  suggesties	  verder	  te	  verkennen.	  
	  
NVAIR	  Ledenbijeenkomst	  16	  mei	  2019	  Ondernemershuis	  Amsterdam,	  Meidoornplein	  40,	  1031	  GD	  Amsterdam-‐Noord	  
Dagvoorzitters:	  mr.	  Willem	  F.	  Korthals	  Altes	  en	  mr.	  Merel	  Dorgelo	  
13.00	  Inloop,	  koffie/thee	  kennismaking	  •	  13.30	  Opening	  huishoudelijk	  deel,	  feestelijke	  lancering	  van	  de	  NVAIR	  website	  	  
14.00	  Sprekers	  prof.	  dr.	  Peter	  Werkhoven,	  AI	  als	  spiegel	  van	  der	  samenleving	  dr.	  Rob	  van	  den	  Hoven	  van	  Genderen,	  mr.	  Hub	  Dohmen,	  Leonore	  
ten	  Hulsen:	  •	  Paneldiscussie	  met	  sprekers	  en	  leden.	  Netwerkborrel	  tot	  18.00	  uur.	  
Zie	  voor	  de	  bereikbaarheid	  van	  het	  Ondernemershuis	  www.crataegus.biz	  (10	  minuten	  lopen	  na	  aankomst	  Buiksloterwegveer	  Centraal	  Station-‐	  
Amsterdam	  Noord,	  betaald	  parkeren	  in	  de	  omgeving	  aanwezig)	  

	  

Twee	  vragen	  aan	  Leonore	  ten	  Hulsen	  over	  NVAIR-‐Jong	  
Leonore	  ten	  Hulsen	  is	  bestuurslid	  NVAIR	  en	  studeert	  Internet,	  intellectueel	  eigendom	  &	  ICT-‐recht	  aan	  de	  VU.	  	  
Waarom	  moeten	  studenten	  lid	  worden	  van	  de	  NVAIR?	  	  
De	  NVAIR	  is	  een	  nieuwe	  studievereniging	  die	  zich	  bezighoudt	  met	  alle	  nieuwe	  ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  AI	  en	  Robotica:	  door	  lid	  te	  worden,	  ben	  
je	  veel	  dichter	  betrokken	  bij	  deze	  nieuwe	  ontwikkelingen	  en	  blijf	  je	  goed	  op	  de	  hoogte.	  Ook	  is	  het	  een	  goede	  manier	  om	  in	  aanraking	  te	  komen	  met	  
professionals	  uit	  deze	  sector.	  	  
Hoe	  kunnen	  studenten	  actief	  worden	  binnen	  de	  NVAIR?	  	  
Doordat	  de	  NVAIR	  nieuw	  is,	  is	  van	  alles	  mogelijk.	  Nieuwe	  initiatieven	  zoals	  excursies	  of	  lezingen	  behoren	  bijvoorbeeld	  tot	  de	  mogelijkheden.	  Als	  je	  een	  
goed	  idee	  hebt	  voor	  de	  NVAIR	  kan	  je	  altijd	  de	  vereniging	  mailen	  of	  via	  de	  website	  suggesties	  doen.	  Het	  idee	  is	  de	  studenten	  te	  betrekken	  bij	  de	  
vereniging	  en	  zo	  een	  brug	  te	  vormen	  tussen	  studeren	  en	  de	  praktijk	  	  
	  
Noteer	  deze	  data!	  (onder	  voorbehoud)	  
•	  Op	  donderdag	  12	  december	  2019	  zal	  in	  de	  middag	  de	  eerste	  themabijeenkomst	  van	  de	  nieuwe	  NVAIR	  gehouden	  worden.	  	  
•	  De	  tweede	  jaarbijeenkomst	  van	  de	  NVAIR	  zal	  gehouden	  worden	  op	  donderdag	  14	  mei	  2020	  te	  Amsterdam.	  
	  
Rectivicatie	  
In	  de	  eerste	  NVAIR	  Nieuwsflits	  (18	  april	  2019)	  is	  een	  onjuiste	  datum	  opgegeven	  over	  de	  oratie	  van	  NVAIR-‐lid	  prof.	  dr.	  Evert	  Stamhuis.	  De	  juiste	  datum	  
is	  vrijdag	  24	  mei	  2019	  (16.00	  uur	  EUR).	  Prof.	  dr.	  Maarten	  van	  Dijk	  is	  hoogleraar	  aan	  de	  UvA	  (en	  niet	  aan	  de	  UU).	  	  
	  
Leden	  wordt	  gevraagd	  zich	  vanaf	  16	  mei	  2019	  via	  de	  nieuwe	  website	  te	  registreren	  als	  lid	  (jaarcontributie	  €	  45,-‐,	  studenten	  €	  25,-‐).	  Deelnemers	  aan	  
de	  bijeenkomst	  van	  	  16	  mei	  2019	  die	  geen	  lid	  zijn,	  ontvangen	  per	  email	  een	  betalingsverzoek	  (bijdrage:	  €	  25,-‐,	  studenten	  €	  15,-‐).	  	  
	  

NVAIR-‐leden	  geven	  richting	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  AI-‐	  en	  robotrecht!	  
	  


