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Toelichting op dit overzicht
n Dit document bevat een overzicht van (15) initiatieven die gerelateerd zijn aan de Checklist KOAT.
n Doel is om overzicht te houden van het landschap, ontwikkelingen te blijven volgen, leerervaringen op te doen en waar
mogelijk hierop aan te sluiten.
n Elk initiatief wordt beschreven in de volgende elementen:
l
l
l
l

Algemene informatie
Omschrijving
Kenmerken
Raakvlakken met de Checklist

n 9 initiatieven zijn inmiddels beschikbaar, 5 initiatieven zijn nog in ontwikkeling, 1 initiatief is in opstartfase.
n 4 initiatieven zijn direct gericht op eindklanten (zichtbaarheid door keurmerken, labels, registers), de andere initiatieven
zijn gericht op organisaties (kaders, normen en richtlijnen om als organisatie intern toe te passen).
n ‘Raakvlakken met de Checklist’ worden vanuit twee perspectieven bekeken:
l In hoeverre de inhoud van de thema’s overeenkomen tussen de Checklist en het initiatief (geheel , gedeeltelijk
l In welke mate van diepgang de thema’s aan bod komen in het initiatief (diepgaand, beperkt, onbekend, niet)

, niet

)
2

Responsible AI Design Assistant
ALGEMENE INFORMATIE
§
§
§
§

Website: ai-global.org/..
Organisatie: AI Global
Focus: wereldwijd
Sinds: 2020

OMSCHRIJVING
De Responsible AI Design Assistant is een virtuele
beoordeling die ontwerpers, ontwikkelaars en
producteigenaren helpt rekening te houden met de
belangrijkste AI-uitdagingen, waaronder
gegevensrechten en -gebruik, privacy, beveiliging,
uitlegbaarheid, eerlijkheid, vooringenomenheid en
robuustheid.

KENMERKEN
§
§
§
§

Digitale vragenlijst met gesloten vragen
Gericht op AI toepassingen
Lokale (tussentijdse) opslag – json bestand
Geautomatiseerde rapportage – overzicht vragen &
antwoorden, en per vraag aanbevelingen en
verbeterpunten

Verschil met Checklist-KOAT: specifiek gericht op AI
toepassingen, geen uitwerking rond verantwoordelijkheden

RAAKVLAKKEN CHECKLIST
THEMA

AANWEZIG

DIEPGANG

Wetgeving

diepgaand

Technologie

diepgaand

Testen

diepgaand

Herleidbaarhied

diepgaand

Monitoren

diepgaand
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Ethics guidelines for trustworthy AI
ALGEMENE INFORMATIE
§
§
§
§

Website: ec.europa.eu/..
Organisatie: Europese Commissie
Focus: EU
Sinds: 2018

OMSCHRIJVING
De ethische richtlijnen voor betrouwbare AI is een
document waarin de zeven belangrijkste eisen staan
waaraan het AI systeem moet voldoen om betrouwbaar
te zijn, voor alle belanghebbenden in de levenscyclus van
het AI systeem: ontwikkelaars, gebruikers, eindgebruikers
en de maatschappij.

KENMERKEN
§
§

Document met definities en uitleg over de 7 principes
Beoordelingslijst om de toepassing van elk van de
belangrijkste vereisten te helpen verifiëren

Verschil met Checklist-KOAT: specifiek gericht op AI
toepassingen, hoge abstractie vraagt om doorvertaling

RAAKVLAKKEN CHECKLIST
THEMA

AANWEZIG

DIEPGANG

Wetgeving

beperkt

Technologie

beperkt

Testen

beperkt

Herleidbaarhied

beperkt

Monitoren

beperkt
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Data Ethics Decision Aid (DEDA)
ALGEMENE INFORMATIE
§
§
§
§

Website: dataschool.nl/..
Organisatie: Utrecht Data School
Focus: NL
Sinds: 2019

OMSCHRIJVING
DEDA helpt data-analisten, projectmanagers en
beleidsmakers om ethische problemen in dataprojecten,
datamanagement en databeleid te herkennen. DEDA
bestaat uit een toolkit die helpt bij het in kaart brengen
van ethische kwesties bij dataprojecten, bij het
documenteren van het beraadslagingsproces en bij de
bevordering van de verantwoording aan de diverse
stakeholders en het publiek.

KENMERKEN
§

Workshop – DEDA bestaat uit een worksheet voor
brainstormsessies, een interactieve vragenlijst en een
handleiding

Verschil met Checklist-KOAT: doel is bewustwording, gericht
op datakwesties niet op toepassingsniveau

RAAKVLAKKEN CHECKLIST
THEMA

AANWEZIG

DIEPGANG

Wetgeving

beperkt

Technologie

beperkt

Testen

-

Herleidbaarhied

-

Monitoren
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AI in Control
ALGEMENE INFORMATIE
§
§
§
§

Website: home.kpmg/..
Organisatie: KPMG
Focus: wereldwijd
Sinds: 2020

OMSCHRIJVING
KPMG voorziet organisaties van advies en audits over de
werking van AI systemen. AI In Control is een set van op
maat gemaakte diensten om AI gecontroleerd en
beheerst te implementeren: AI risk assessment,
Algoritme-review, AI In Control walk along en AI
Volwassenheidsscan. Met deze diensten voert KPMG
onafhankelijke reviews uit en legt (mogelijke)
kwetsbaarheden en risico’s bloot.

KENMERKEN
§
§
§
§

Rapportage van de algoritmes met een hoog risicoprofiel
Diepgaande review op AI toepassingen
Rapportage over keuzes rond toegepaste statistiek, de
trainings- en validatie data, KPI’s en uitlegbaarheid
Volwassenheidsscan over technologie, data, processen
en mensen

Verschil met Checklist-KOAT: specifiek gericht op AI
toepassingen, geen self-service, geen open materialen
beschikbaar

RAAKVLAKKEN CHECKLIST
THEMA

AANWEZIG

DIEPGANG

Wetgeving

diepgaand

Technologie

diepgaand

Testen

diepgaand

Herleidbaarhied

diepgaand

Monitoren

diepgaand
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Ethische code Artificial intelligence
ALGEMENE INFORMATIE
§
§
§
§

Website: www.nldigital.nl/..
Organisatie: NLdigital
Focus: NL
Sinds: 2020

OMSCHRIJVING
De ethische gedragscode van NLdigital bestaat uit 8
uitgangspunten voor de ICT-sector. Het is een verdieping
op de 7 principes en richtsnoeren van de EU, geldend
voor de leden van de NLdigital (digitale sector in
Nederland).

KENMERKEN
§

Document met definities en uitleg over 8
uitgangspunten

Verschil met Checklist-KOAT: algemene richtlijnen die om
vertaling en invulling vragen door de organisatie

RAAKVLAKKEN CHECKLIST
THEMA

AANWEZIG

DIEPGANG

Wetgeving

beperkt

Technologie

beperkt

Testen

beperkt

Herleidbaarhied

beperkt

Monitoren

beperkt
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Data Pro Code
ALGEMENE INFORMATIE
§
§
§
§

Website: www.nldigital.nl/..
Organisatie: NLdigital
Focus: NL
Sinds: 2020

OMSCHRIJVING
NLdigital heeft in samenwerking met haar leden de Data
Pro Code ontwikkeld: een concrete invulling van de eisen
van de AVG. Deze gedragscode is specifiek voor
verwerkers (data processors). Dit zijn ICT-bedrijven die in
opdracht van een ander data verwerken.

KENMERKEN
§
§

Principes en uitgangspuntendocument
Data Pro register waarin verwerkers opgenomen worden
die aantoonbaar in voldoende mate voldoen aan het
gestelde in de Data Pro Code. Een verwerker die is
geregistreerd, onderwerpt zich aan extern toezicht.

Verschil met Checklist-KOAT: specifiek gericht op invulling van
eisen AVG voor dataverwerkers

RAAKVLAKKEN CHECKLIST
THEMA
Wetgeving

AANWEZIG

DIEPGANG
beperkt

Technologie

-

Testen

-

Herleidbaarhied

-

Monitoren
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Ethisch kader datagedreven besluitvorming
ALGEMENE INFORMATIE
§
§
§
§

Website: www.verzekeraars.nl/..
Organisatie: Verbond van Verzekeraars
Focus: NL
Sinds: 2020

OMSCHRIJVING
Het Ethisch kader data gedreven besluitvorming vraagt
van verzekeraars om een aantal extra checks te doen bij
de inzet van moderne technologieën zoals bijvoorbeeld
kunstmatige intelligentie, chatbots en automatische
besluitvorming. Het gaat om open normen met een, in
potentie, brede scope, gericht op data gedreven
toepassingen. Ingangsdatum: 1 januari 2021.

KENMERKEN
§
§
§

Normenkader specifiek voor Nederlandse verzekeraars
Gericht op alle geautomatiseerde toepassingen
30 open normen: invulling en scope van de normen
dient zelf bepaald te worden door de verzekeraar.

Verschil met Checklist-KOAT: open normen, gericht op
ethische kwesties

RAAKVLAKKEN CHECKLIST
THEMA

AANWEZIG

DIEPGANG

Wetgeving

beperkt

Technologie

beperkt

Testen

beperkt

Herleidbaarhied

beperkt

Monitoren

beperkt
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Artificial Intelligence Impact Assessment
ALGEMENE INFORMATIE
§
§
§
§

Website: ecp.nl/..
Organisatie: ECP
Focus: NL
Sinds: 2018

OMSCHRIJVING
De AIIA bevat 8 concrete stappen voor organisaties om
een AI assessment uit te voeren die helpt bij het
inzichtelijk maken van relevante juridische en ethische
normen en afwegingen bij besluitvorming inzake de inzet
van AI-toepassingen.

KENMERKEN
§
§

Stappenplan
Gericht op AI toepassingen

Verschil met Checklist-KOAT: specifiek gericht AI
toepassingen, niet sectorspecifiek

RAAKVLAKKEN CHECKLIST
THEMA

AANWEZIG

DIEPGANG

Wetgeving

diepgaand

Technologie

diepgaand

Testen

diepgaand

Herleidbaarhied

diepgaand

Monitoren

beperkt
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Algoritmeregister
ALGEMENE INFORMATIE
§
§
§
§

Website: algoritmeregister.amsterdam.nl/..
Organisatie: gemeente Amsterdam
Focus: EU
Sinds: 2020

OMSCHRIJVING
Het algoritmeregister geeft een overzicht van de
algoritmes die een organisatie gebruikt bij haar
dienstverlening. Het algoritmeregister beschrijft het
doel, de werking van en gedetailleerde technische
informatie over het algoritme. Gemeente Amsterdam
heeft samen met Helsinki het register ontwikkeld en
toegepast op haar eigen dienstverlening. Doel is om dit
breder in te zetten binnen de overheid.

KENMERKEN
§

Register van alle algoritmes die worden ingezet door een
organisatie in haar dienstverlening, in eerste instantie
gemeente Amsterdam

Verschil met Checklist-KOAT: beschrijving van de toepassing
inclusief enkele kenmerken van het algoritme

RAAKVLAKKEN CHECKLIST
THEMA
Wetgeving
Technologie

AANWEZIG

DIEPGANG
beperkt

Testen

-

Herleidbaarhied

-

Monitoren

beperkt
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Algoritmeregister
ALGEMENE INFORMATIE
§
§
§
§

Website: www.rekenkamer.nl/...
Organisatie: Algemene Rekenkamer
Focus: NL
Sinds: 2021

OMSCHRIJVING
Het toetsingskader ‘Aandacht voor algoritmes’ is een
praktische check om te toetsen of algoritmes aan
bepaalde kwaliteitscriteria voldoen én of de risico’s
voldoende in beeld zijn en/of worden beperkt. Met een
vertaling van normenkaders en richtlijnen naar
verschillende aspecten waarop algoritmes kunnen
worden getoetst.

KENMERKEN
§
§
§

Normenkader specifiek voor Nederlandse overheid
Toetsingskader bestaat uit 5 perspectieven met
belangrijkste risico’s
Onderzoeksvragen kunnen gescoord worden waarmee
aangegeven wordt in welke mate de risico’s beperkt
worden

Verschil met Checklist-KOAT: Het toetsingskader is in eerste
instantie bedoeld als voor auditors (controleurs en
toezichthouders), scoring van risico’s

RAAKVLAKKEN CHECKLIST
THEMA

AANWEZIG

DIEPGANG

Wetgeving

diepgaand

Technologie

diepgaand

Testen

diepgaand

Herleidbaarhied

diepgaand

Monitoren

diepgaand
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Het Algoritme Keurmerk
ALGEMENE INFORMATIE
§
§
§
§

OMSCHRIJVING

Website: www.vka.nl/..
Organisatie: VKA & Totta Data Lab
Focus: NL
Sinds: 2018

Het algoritme keurmerk heeft als doel om de
transparantie en de zekerheid op het gebied van
algoritmes te vergroten. Toetsingskader waarmee
getoetst kan worden of het algoritme goed is gebouwd,
goed wordt beheerd en goed wordt gebruikt. Het
toetsingskader bestaat uit 8 onderdelen.

KENMERKEN
§
§

RAAKVLAKKEN CHECKLIST
THEMA

Audit door VKA
Rapportage met per norm de geconstateerde
bevindingen en eventuele verbeterpunten en
aanbevelingen

Verschil met Checklist-KOAT: gesloten checklist waarin
gescoord wordt in hoeverre aan de punten voldaan wordt

Geen informatie beschikbaar over
status of toepassing van het
initiatief in de praktijk

AANWEZIG

DIEPGANG

Wetgeving

onbekend

Technologie

onbekend

Testen

onbekend

Herleidbaarhied

onbekend

Monitoren

onbekend
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FRR Quality Mark for Robotics & Artificial Intelligence
ALGEMENE INFORMATIE
§
§
§
§

OMSCHRIJVING

Website: www.nieuws.social/..
Organisatie: Deloitte & Foundation for Responsible Robotics
Focus: wereldwijd
Sinds: 2018

Het uiteindelijke doel van het FRR Quality Mark for
Robotics & Artificial Intelligence keurmerk is ervoor te
zorgen dat robots en op AI gebaseerde producten op een
verantwoorde manier worden ontwikkeld, waarbij
rekening wordt gehouden met mensenrechten en
waarden.

KENMERKEN
§
§

RAAKVLAKKEN CHECKLIST
THEMA

Kwaliteitskeurmerk
Gericht op robotica en AI

Verschil met Checklist-KOAT: geen inzicht in onderliggende
informatie, enkel een ‘stempel’

Geen informatie beschikbaar over
status of toepassing van het
initiatief in de praktijk

AANWEZIG

DIEPGANG

Wetgeving

onbekend

Technologie

onbekend

Testen

onbekend

onbekend

Herleidbaarhied

onbekend

onbekend

Monitoren

onbekend

onbekend
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Open Ethics (Label)
ALGEMENE INFORMATIE
§
§
§
§

OMSCHRIJVING

Website: openethics.ai/..
Organisatie: Open Ethics
Focus: wereldwijd
Sinds: 2020

Open Ethics beheert en host projecten die bijdragen aan
het transparantie-ecosysteem voor AI toepassingen. Enig
afgeronde project is Label. Label is een set van iconen,
bedoeld om informatie te verstrekken over trainingsdata,
broncode en soort beslissing, om transparantie te
brengen en vertrouwen te vergroten bij gebruikers.
Andere projecten (in ontwikkeling): Transparency
Protocol, Explainability Protocol en Maturity Model.

KENMERKEN
§

RAAKVLAKKEN CHECKLIST
THEMA

Vrijwillige etikettering voor AI-toepassingen

Wetgeving
Technologie

Verschil met Checklist-KOAT: geen inzicht in onderliggende
informatie, enkel een ‘stempel’

Geen informatie beschikbaar over
status of toepassing van het
initiatief in de praktijk

AANWEZIG

DIEPGANG
beperkt

Testen

-

Herleidbaarhied

-

Monitoren
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Algoritmewijzer
ALGEMENE INFORMATIE
§
§
§
§

OMSCHRIJVING

Website: innovalor.nl/..
Organisatie: Digital We / InnoValor
Focus: NL
Sinds: 2020

De Algoritmewijzer informeert de gebruiker van een
onlinedienst snel en overzichtelijk wanneer er een
algoritme wordt gebruikt. Door middel van symbolen
krijgen gebruikers in één oogopslag inzicht in de
belangrijkste kenmerken van het algoritme en de
gebruikte data. Doel is om bewustwording en kennis bij
burgers te vergroten rond de inzet van algoritmes.

KENMERKEN
§

RAAKVLAKKEN CHECKLIST
THEMA

Vrijwillige etikettering voor algoritmes /
geautomatiseerde toepassingen

Wetgeving
Technologie

Verschil met Checklist-KOAT: een basale beschrijving van een
aantal kenmerken van het algoritme

Initiatief begeeft zich in pilotfase

AANWEZIG

DIEPGANG
beperkt

Testen

-

Herleidbaarhied

-

Monitoren

beperkt
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Aanpak voor audits van algoritmische software
ALGEMENE INFORMATIE
§
§
§
§

OMSCHRIJVING
De NOREA-kennisgroep Algorithm & Assurance doet
onderzoek naar de mogelijke rol van de IT-auditor bij de
toetsing van op Artificial Intelligence (AI) gebaseerde
toepassingen en probeert daarvoor een handreiking of
controleprotocol te ontwikkelen.

Website: www.norea.nl/..
Organisatie: NOREA
Focus: NL
Sinds: in ontwikkeling

KENMERKEN
§

RAAKVLAKKEN CHECKLIST
THEMA

Nog geen concrete resultaten, maar beoogd wordt
handreikingen te ontwikkelen voor audits op
algoritmische software.

Verschil met Checklist-KOAT: onbekend, nog geen resultaten
beschikbaar

Initiatief begeeft zich in
opstartfase, nog geen concrete
resultaten beschikbaar

AANWEZIG

DIEPGANG

Wetgeving

onbekend

onbekend

Technologie

onbekend

onbekend

Testen

onbekend

onbekend

Herleidbaarhied

onbekend

onbekend

Monitoren

onbekend

onbekend
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