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samenvatting

Informaticaonderzoek en de resultaten ervan hebben grote invloed op de samenle-
ving. Het is daarom vanzelfsprekend dat zowel de maatschappij als onderzoeksfinan-
ciers steeds meer een gedegen afweging verwachten over de ethische en juridische 
dilemma’s die aan dit onderzoek zijn verbonden. Mag je bijvoorbeeld een OV-chipkaart 
of een toegangspas voor alle gebouwen van de rijksoverheid kraken bij een onderzoek 
naar de veiligheid van dit soort systemen, en zo ja onder welke voorwaarden? Momen-
teel wordt deze afweging meestal al dan niet expliciet door de betreffende onderzoe-
kers gemaakt. Bij een aantal instellingen wordt echter ook al geëxperimenteerd met 
ethische commissies. Deze ontwikkeling staat echter nog in de kinderschoenen. De 
komende jaren moet er een transparant beoordelingskader en een efficiënte infra-
structuur voor de beoordeling van de ethische en juridische aspecten van informatica-
onderzoek worden ontwikkeld. Met dit advies wil de KNAW een bijdrage leveren aan 
de verdere professionalisering van het informaticaonderzoeksgebied.

De KNAW heeft hiertoe een commissie ingesteld met de opdracht: 
Geef aan hoe informaticaonderzoek beoordeeld kan worden op ethische en juridische 
aspecten.

De commissie heeft zich vooral gericht op de dilemma’s die spelen bij onderzoek zoals 
dat wordt uitgevoerd aan de Nederlandse informatica-afdelingen en onderzoeksinsti-
tuten. Typische voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar de beveiliging van netwer-
ken en computersystemen, mens-machine-interactie, betrouwbaarheid van software 
en kunstmatige intelligentie. De ethische en juridische aspecten die te maken hebben 
met het verzamelen en gebruiken van grote (privacygevoelige) gegevensverzamelin-
gen vallen buiten de scope van dit advies. Hiervoor heeft de KNAW een afzonderlijke 
adviescommissie big data ingesteld.

summary

Informatics research and its results have a huge influence on society. It goes without 
saying that both the public and research funding bodies increasingly expect an exhaus-
tive review of the ethical and legal dilemmas associated with this research. For exam-
ple, is it permissible to hack a public transport smartcard or a keycard allowing access 
to all government buildings when investigating the security of such systems? And if 
so, subject to which conditions? At the moment, it is up to the researchers themselves 
to make the ethical and legal judgement call, explicitly or not. And although a number 
of institutions are experimenting with ethical review boards, such initiatives are still 
in their infancy. In the years ahead, we must develop a transparent review mechanism 
and an efficient infrastructure for assessing the ethical and legal aspects of informat-
ics research.  The Academy believes that this advisory report will support continuing 
professional development in the field of informatics research.

The Academy has installed a committee whose task is: 
to identify ways to assess the ethical and legal aspects of informatics research.

The committee focused mainly on the dilemmas involved in research such as that 
conducted by informatics departments at Dutch universities and research insti-
tutes. Typical examples include research on network and computer system security, 
human-machine interaction, software reliability, and artificial intelligence. The ethical 
and legal aspects associated with collecting and using large (privacy-sensitive) data-
sets fall outside the scope of this report. The Academy has established a separate ‘Big 
Data’ advisory committee to address that subject.
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1. inleiding

1.1 Aanleiding voor dit advies

Het initiatief voor dit advies is genomen door de KNAW Adviesraad voor de Techni-
sche Wetenschappen, Wiskunde, Informatica, Natuur- en Sterrenkunde en Scheikunde 
(TWINS). De informatici in deze raad constateren dat onderzoekers in dit vakgebied 
steeds vaker aanlopen tegen ethische en juridische dilemma’s.1 Bovendien worden 
de vraagstukken als steeds complexer ervaren. Zowel de samenleving als ook onder-
zoeksfinanciers verwachten ook meer en meer een gedegen ethische afweging van de 
wetenschappers en een onderzoeksaanpak die rechtmatig is. Voor onderzoeksvoor-
stellen die worden ingediend bij het Europese Horizon 2020 programma geldt bijvoor-
beeld dat ‘A proposal which contravenes ethical principles or any applicable legislation 
may be excluded from evaluation, selection and award procedures at any time’.

Momenteel wordt in veel gevallen een ethische of juridische afweging al dan niet 
expliciet door de betreffende onderzoekers zelf gemaakt. Bij een aantal instellingen 
wordt echter in navolging van medische, sociale en gammafaculteiten ook geëxpe-
rimenteerd met ethische commissies die onderzoeksvoorstellen beoordelen. Dit is 
een toe te juichen ontwikkeling, maar het is duidelijk dat deze ontwikkeling nog in 

1 In dit rapport worden de termen ‘ethisch’, ‘integer’ en ‘juridisch’ gebruikt. De gemeenschap-
pelijke noemer van deze termen is dat het gaat over ‘behoorlijk gedrag’, anders gezegd ‘zoals het 
hoort’. Uiteraard is er onderscheid in de zin dat over ethisch handelen en in mindere mate over 
integer handelen discussie kan bestaan en over juridisch handelen veel minder, aangezien bij 
dat laatste sprake is van vastgelegde regels en wetten. Tegelijkertijd kan ook over de interpre-
tatie en toepassing van regels en wetten gediscussieerd worden. Het gaat er in alle gevallen om 
dat onderzoekers zelf nadenken over hun gedrag (in vaak nieuwe situaties) en in het ene geval 
kan er meer dan in het andere geval houvast aan wetten, regels, jurisprudentie of een gedrags-
code gevonden worden.

de kinderschoenen staat. De komende jaren zal er een beoordelingscultuur moeten 
groeien waarover binnen het vakgebied consensus bestaat en een beoordelingska-
der dat transparant en herkenbaar is voor zowel de onderzoeksgemeenschap als de 
buitenwereld. Bovendien moet worden gezocht naar een manier van beoordelen die 
enerzijds recht doet aan ethische en juridische kaders, maar tegelijkertijd efficiënt en 
zonder al te veel bureaucratie kan werken. Het is van groot belang om hier snel mee te 
starten en niet te wachten tot een concrete aanleiding tot actie dwingt. Met dit advies 
wil de KNAW een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en inbedding van een ethisch 
en juridisch beoordelingskader in het informaticaonderzoeksgebied.

1.2 Opdracht en samenstelling van de commissie

Voor dit advies heeft het bestuur van de KNAW de Commissie Ethische, Juridische en 
Veiligheidsaspecten van big data en Informaticaonderzoek ingesteld. Deze commissie 
bestond uit de volgende personen:

• Prof. dr. Jan Willem Klop (voorzitter), Vrije Universiteit Amsterdam en Centrum 
Wiskunde & Informatica

• Prof. dr. Jan Bergstra, Universiteit van Amsterdam
• Prof. dr. Frank van Harmelen, Vrije Universiteit Amsterdam
• Prof. dr. Jeroen van den Hoven, Technische Universiteit Delft
• Prof. dr. Bart Jacobs, Radboud Universiteit Nijmegen
• Prof. mr. Corien Prins, Universiteit van Tilburg
• Drs. Melle de Vries, KNAW
Ir. Arie Korbijn (senior beleidsmedewerker KNAW) was secretaris van de commissie.

Opdracht

De commissie had bij de start als taak een kader te schetsen waarbinnen ethische, 
juridische en veiligheidsaspecten van informaticaonderzoek en daaraan gerelateerd 
onderzoek kunnen worden beoordeeld (zie bijlage 1). Hierbij werd in de eerste plaats 
gedacht aan:

• de beoordeling van onderzoek naar de beveiliging van netwerken, computersyste-
men en de toegang daartoe;

• het verzamelen en gebruiken van grote, vaak privacygevoelige gegevensverzame-
lingen (big data) zoals die in tal van wetenschapsgebieden in opkomst zijn.

Bij het opstellen van de taakopdracht was al duidelijk dat de vraagstelling erg breed 
was. Het KNAW bestuur had de commissie daarom verzocht om eerst de contouren 



333. juridische aspecten32 ethische en juridische aspecten van informaticaonderzoek

Bruikbaarheid van deze ervaring bij informaticaonderzoek

Door de sterke focus op de gevolgen voor proefpersonen zijn de ervaringen met medi-
sche ethische toetsing slechts beperkt bruikbaar bij informaticaonderzoek. Bij veel 
informaticaonderzoek zijn immers geheel geen proefpersonen betrokken terwijl er 
wel specifieke ethische dilemma’s aan zijn verbonden. Bovendien bestaat er geen wet-
telijke verplichting om informaticaonderzoek aan een ethische commissie voor te leg-
gen. De eisen die wettelijk aan een METC worden gesteld voor wat betreft samenstel-
ling, werkwijze en reglement kunnen wel bruikbaar zijn bij het opzetten van ethische 
toetsingscommissies binnen de informatica (zie hoofdstuk 4).

2.4 Conclusies

conclusie 2.1
In de maatschappij in brede zin, maar ook in het bijzonder door onderzoeksfinanciers, 
wordt meer en meer een gedegen ethische afweging van wetenschappers gevraagd. 
Dit geldt voor veel vakgebieden maar zeker voor de informatica gezien de enorme 
maatschappelijk effecten en het belang van dit vakgebied. Het is gewenst dat er bin-
nen dit vakgebied een morele infrastructuur wordt ontwikkeld. Dit betekent dat er 
een transparant en herkenbaar beoordelingskader moet groeien waarover binnen het 
vakgebied consensus bestaat. Bovendien moet worden gezocht naar een manier van 
beoordelen die zorgvuldig en gedegen, maar tegelijkertijd ook efficiënt is en zonder al 
te veel bureaucratie kan werken.

conclusie 2.2
In de medische wetenschappen is al veel ervaring opgedaan met ethische beoordeling 
van onderzoek. Door de sterke focus op de gevolgen voor proefpersonen is die erva-
ring niet één op één te gebruiken in het geval van informaticaonderzoek. Aan informa-
ticaonderzoek kleven ethische vraagstukken met een geheel eigen karakter. Bovendien 
ontbreekt bij informaticaonderzoek een wettelijke verplichting op ethische toetsing. 
Het vakgebied zal daarom met gebruik van de ervaringen uit de medische disciplines 
zelf een eigen toetsingskader en manier van toetsing moeten ontwikkelen.

3. juridische aspecten

3.1 Inleiding

In informaticaonderzoek is met grote regelmaat sprake van het verzamelen of bewer-
ken van persoonsgegevens, alsmede van onderzoek gedaan naar software of compu-
tersystemen waarvan de eigendomsrechten bij anderen liggen. Hierdoor zitten aan 
dit type onderzoek al snel juridische vragen met betrekking tot bijvoorbeeld privacy 
of intellectuele eigendomsrechten. Dit rapport ambieert niet gedetailleerd in kaart te 
brengen wat juridisch gezien wel of niet toegestaan is en onder welke voorwaarden en 
omstandigheden dat het geval is. Die insteek ligt buiten de opdracht van de commissie. 
Bovendien hangt de concrete uitkomst van het toepasselijk wettelijk kader sterk van 
de context af en moet daarom in voorkomende gevallen meestal juridische expertise 
worden ingeroepen. Wel willen we in dit hoofdstuk op hoofdlijnen een beeld schetsen 
van de belangrijkste juridische voorwaarden voor en implicaties van informatica-
onderzoek. Dat doet de commissie onderstaand door de verschillende stadia van dit 
onderzoek te beoordelen op de implicaties vanuit intellectuele eigendomsrechten en 
privacy. 

De commissie beseft dat de relevante wet- en regelgeving meer omvat dan uitsluitend 
het regelgevend kader binnen deze twee domeinen − te denken valt aan aansprake-
lijkheid, computercriminaliteit, wettelijke bepalingen inzake beveiliging en integriteit 
van systemen. Zowel kwesties rondom intellectuele eigendomsrechten als aandacht 
voor privacybescherming vragen in onze ogen echter bij voorrang aandacht en zullen 
bovendien in vrijwel alle situaties relevant blijken te zijn. Wel wordt aan het slot van 
dit hoofdstuk kort stilgestaan bij een bijzondere verantwoordelijkheid die vanuit de 
wet en rechtspraak aan onderzoekers wordt opgelegd, namelijk de zorgplicht. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om de vraag in welke situaties informatieonderzoekers de plicht 
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Start van de procedure: de intake beoordeling

Bij alle voorstellen die bij een ERBI worden ingediend controleert de secretaris of de 
betreffende onderzoeker juist heeft gehandeld door dit bij een ERBI en niet bij een andere 
instantie in te dienen. Wanneer dit is geverifieerd volgt de volgende beoordelingsstap.

Toetsing: kan worden volstaan met lichte procedure?

In deze beoordelingsstap wordt bepaald of het voorstel in aanmerking komt voor een 
lichte procedure. Dit is het geval voor onderzoek dat kan worden gezien als min of 
meer ‘standaardonderzoek’. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van vragenlijsten 
waarvan een voorbeeld is gegeven in bijlage 4. Met behulp daarvan wordt getoetst op 
twee (grotendeels) los van elkaar staande criteria:

1. Beoordeling van minimaal risico; bij een minimaal risico beoordeling wordt de 
vragenlijst gebruikt om vast te stellen of het onderzoek meer dan slechts mini-
maal risico met zich meebrengt. Minimaal risico wordt hierbij vaak gedefinieerd 
als het risico niveau dat gebruikelijk is in het alledaagse leven.

2. Beoordeling van gangbare onderzoekspraktijk; deze beoordeling bepaalt of het 
voorgestelde onderzoek voldoet aan criteria voor standaard onderzoek. Zulke 
criteria verschillen veelal per (sub)discipline; de ontwikkeling van lijsten van cri-
teria per (sub)discipline is een taak van de ERBI bij de start van haar bestaan. Dit 
moet gebeuren in een evoluerend proces en met onderlinge uitwisseling tussen 
de diverse ERBI’s.

 
Onderzoek dat voor een van beide toetsen slaagt kan worden beoordeeld volgens een 
lichte procedure, bijvoorbeeld alleen door de secretaris en voorzitter van de ERBI 
(of, in het geval er verschillende afdelingen betrokken zijn, door een relevant lid van 
de ERBI). Deze procedure neemt meestal niet meer dan 2 weken in beslag, bij onder-
zoekseenheden die met dit scenario werken. Voorbeelden van dergelijke procedures 
zijn weergegeven in kader 5.1.

kader 5.1 voorbeeldprocedures
Een voorbeeld van een faculteit die een onderscheid maakt in een  lichte en een zware 
procedure is de Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science 
van de Universiteit Twente die in het protocol for assessing the ethical permissibility of 
proposed research bijvoorbeeld het concept standard research heeft geïntroduceerd. Veel 
onderzoek dat in een faculteit wordt uitgevoerd is niet compleet nieuw. Vanuit methodolo-
gisch en ethisch perspectief is een deel van het onderzoek slechts een geringe aanpassing 
van eerder verricht onderzoek. Men onderscheidt daarom standaard en niet-standaard 
onderzoek. Standaard onderzoek is onderzoek dat men in het verleden op min of meer 

Figuur 5.1 Voorstel beoordelingsprocedure
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