
 

 

 

 15 november 2019 

 

NIEUWSFLITS  
Bezoek de open ledenbijeenkomst van 12 december 2019  

AGENDA  
21 november 2019 
Workshop Robotica door NVAIR-
Jong 
18.30 – 20.30  
Locatie: Vrije Universiteit 
Amsterdam 
 
Leden gratis, niet-leden € 3,50 
 
Bedragen worden verrekend bij 
lidmaatschap 
 
Aanmelden: nvairjong@gmail.com 
  
12 december 2019 
Open ledenbijeenkomst  
13.00 uur inloop 
13.30 uur start programma 
17.00 uur borrel  
Locatie: CMS Amsterdam  
 
Leden gratis, belangstellenden € 
35,- en studenten € 15,- 
 
Bedragen worden verrekend bij 
lidmaatschap 
 
14 mei 2020  
Jaarlijkse NVAIR ledenvergadering 
13.00 uur inloop 
13.30 uur start programma  
 
Aanmelden voor de bijeenkomsten 
via nvairsecreatariaat@gmail.com 
 
 

Het bestuur nodigt de leden van de NVAIR uit voor de open ledenbijeenkomst van 12 
december 2019. Deze wordt gehouden in de gastvrije locatie van Advocatenkantoor 
CMS, Atrium, Parnassusweg 737, 1077 DG Amsterdam.  
 

Sprekers 12 december 2019 
 
Kees Verhoeven, D66 parlementariër en 
primus inter paris wat betreft de digitale 
Overheid.  
Op 29 mei 2019 nam mede op zijn initiatief de 
Tweede Kamer een motie aan die zich uitspreekt 
voor meer grip op het gebruik van AI door de 
overheid. Zicht hierop ontbreekt nu.  
 

 
Met feedback van de leden van de NVAIR!  
 
 
 

Romke Bontekoe, lid NVAIR en expert op 
het gebied van data en dataverwerking.  
 
‘Algoritmen als blikopener: Gereedschap of 
Vergezicht?’. AI en de werking van algoritmen, en 
hun relevantie voor de rechtspraktijk. 
 
Een co-productie met de leden!  

 

mailto:nvairjong@gmail.com
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Ook op 12 december 2019: tafels van en voor leden! 
Na de sprekers kunnen de leden na een korte pauze kiezen uit een viertal tafels:  
1.) Missie/visie NVAIR  
2.) Ethiek en AIR  
3.) Kunst en NVAIR  
4.) NVAIR-Jong.  
Na een korte inleiding gaan de leden de genoemde thema’s verder concretiseren. 
Plenair worden de resultaten gedeeld met alle aanwezigen. 
 

Rob van den Hoven van Genderen, voorzitter NVAIR over de nieuwe 
AI-Coalitie 
‘Ik ben teleurgesteld in het document van de nieuwe AI-Coalitie zoals dat op 8 oktober 
is verschenen. Het document roept op tot investeren in AI om niet als Nederland 
achterop te raken. Op zich prima maar ik mis concrete voorstellen. Het is meer een 
herhaling van zetten en aankondiging van nader onderzoek.  
 

‘Ik, Robot’ 
NVAIR-penningmeester en tech-advocaat Hub Dohmen volgde in oktober 2019 ‘Ik, 
Robot’ een weekcursus bij ISVW (Internationale School Voor Wijsbegeerte). De 
cursus behandelde filosofische en ethische aspecten van robotica en AI. Een 
uitgebreid artikel over zijn bevindingen verschijnt op 30 november 2019 op de 
website van de NVAIR. Lezen dus!  
 
Inmiddels bevat de website al diverse besprekingen van NVAIR-leden, Bijvoorbeeld AI 
in China, toneel: Robot, roman: Frankusstein, toneel: Heilige avond. Lees alle 
artikelen hier.  
 
 

Van onze verslaggever te Beijing, Merel Dorgelo  
De rechtbank Beijing gebruikt robotrechter. 

Tijdens het Beijing Forum for Peace and Harmony presenteerde mevrouw Zhang 
Wen, president Beijing Internet Court, de robotrechter. Beijing claimt de eerste ter 
wereld te zijn die een robot rechter in dienst heeft. De robot rechter ziet er keurig 
uit, in pak met das. Zij spreekt nog geen recht maar gidst de recht zoeker wel langs 
een aantal juridische kliffen zodat het juridisch proces soepeler en sneller kan 
verlopen. De robot helpt de rechter om saai werk uit te voeren en helpt om de 
opstartprocedures van rechtszaken in goede banen te leiden (klik hier). De robot 
rechter is in actie te zien, te horen en - voor wie Chinees spreekt - te verstaan op de 
website  van de rechtbank Beijing.  

Wat minder geavanceerd maar wel democratischer dan de rechtbank Amsterdam, 
zijn de internet procedures van de rechtbank Beijing waarbij een ieder zijn conflict 
aan de rechter kan voorleggen. Het proces verloopt geheel via internet, inclusief 
dagvaarding die via moderne media plaatsvindt en de zitting die via video verbinding 
verloopt. Er komt geen deurwaarder of advocaat aan te pas en de uitspraken zijn 
executeerbaar klik hier.  

** 
  
 

Nog geen lid? Meld je aan via onze website. De jaarcontributie bedraagt € 45,- 
studenten € 25,- 

 
 
 

 
De bijeenkomsten van de NVAIR 
voldoen aan de criteria die de 
Nederlandse Orde van Advocaten 
stelt. 

 

 

 

https://robotrechtnvair.nl/category/nieuws/
https://english.bjinternetcourt.gov.cn/2019-07/01/c_190.htm
https://www.bjinternetcourt.gov.cn/efg/index.html
https://english.bjinternetcourt.gov.cn/onlinelawsuitguide.html
https://robotrechtnvair.nl/lid-worden/

