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Samenvatting g 
Ditt proefschift onderzoekt de representatie van veroorzaking voor automatisch juridisch 
redenerenn in de context van de rechtsinformatica. 
Hoofdstukk 1 beschrijft het doel van dit boek: de definitie van een analytisch model 
vann de begrippen die in het juridisch redeneren gebruikt worden om de aanwezigheid 
vann causale verbanden in een casus te bepalen. In het bijzonder beschrijft dit proef-
schiftt hoe FOLaw (de Functional Ontology of Law, de functionele ontologie van de 
wet)) [Valente, 1995] uitgebreid kan worden met modulen die de kennis over juridische 
veroorzakingg en verantwoordelijkheid bevatten. 
InIn Hoofdstuk 2 wordt zowel het juridisch-theoretisch als het filosofisch-computationeel 
standpuntt van het proefschrift in kaart gebracht: het hoofdstuk bevat een uitegebreid 
overzichtt van de relevante literatuur over veroorzaking. Aan de ene kant wordt,, op basis 
vann [Hart and Honore, 1985], het juridisch begrip van verantwoordelijkheid gedefinieerd 
alss (een type) aansprakelijkheid. Aan de andere kant worden drie elementen als mogeli-
jkee grondslagen voorde attributie van juridische verantwoordelijkheid aan een persoon 
beschouwd:: gedrag, schuld en veroorzaking. Dit proefschrift richt zich op het derde 
element:: veroorzaking. In de analyse van dit begrip wordt Hart en Honoré's werk 
(definitiee 2.6) als referentiekader genomen. 
Vierr typen veroorzaking vormen de basis van definitie 2.6, als volgt: 

1.. Fysieke veroorzaking. 

2.. Agent veroorzaking. 

3.. Intermenselijke veroorzaking. 

4.. Negatieve veroorzaking. 

OpOp basis van een uitgebreide filosofische en computationeel-theoretische analyse wor-
denn in Hoofdstuk 2 punten 1 en 2 als volgt behandeld: 

1.. Fysieke veroorzaking wordt gedefinieerd als een transitieve, irreflexieve en asym-
metrischee relatie; 

2.. Agent veroorzaking wordt gedefinieëerd als een niet transitieve, irreflexieve en 
asymmetrischee relatie; 

Bovendienn worden vele aspecten van punten 3 en 4 besproken die van belang kunnen 
zijnn voor het ontwikkelen van een ontologie die de mogelijkheid aanbiedt om inter-
menselijkee en negatieve veroorzaking te representeren. 
Hoofstukk 3 biedt de originele resultaten van dit proefschrift aan en richt zich op de 
definitiee van een ontologie voor de representatie van fysieke en agent veroorzaking. 
Hett beginpunt van dit hoofdstuk is de volgende stelling: causale relaties zijn noch puur 



ontologischee noch puur epistemologische relaties. De representatie van causale kennis 
kann daarom niet beperkt zijn tot de representatie van de ontologische elementen van 
causalee betrekkingen. De representatie van causale kennis moet ook epistemologische 
enn fenomenologiche kennis bevatten. In Hoofstuk 3 wordt onder andere een cognitief 
standpuntt ingenomen over de toepassing van ontologie in de Kunstmatige Intelligentie. 
Inn deze zin is de voorstel van Hoofstuk 3 te vergelijken met andere ontologiëen zoals 
bijvoorbeeldd DOLCE [Gangemi et al., 2002]. Daarnaast is de voorgestelde ontologie te 
vergelijkenn met het werk van Sowa [Sowa, 2000] aan de ene kant (beide voorstellingen 
bevattenn combinatorische elementen) en SUMO [Niles and Pease, 2001] aan de andere 
kantt (beide voorstellingen richten zichzelf in eerste instantie op de representatie van 
fysiekee veroorzaking). 
Dee combinatie van alle beschreven eisen en aannames heeft als resultaat een ontologie 
mett de volgende structuur: 

Noetischee wortel Noesis staat voor de psychologische tegenhanger van ervaring (per-
ceptie,lerenn en denken). Noesis bevat een epistemologische tak (categorie), een 
ontologischee tak (entiteit) en een fenomenologische tak (dimensie, die cate-
gorieënn combineert). 

Epistemologischee tak Deze tak bevat negen categorieën: ruimte, materie, energie, 
veranderingg (met sub-categorie causaliteit, de epistemologische tegenhanger van 
veroorzaking),, leven, wil , hoeveelheid, kwaliteit en tijd. Categorieën vormen de 
achtergrondd van onze causale kennis en leveren de terminologie op om dimensies 
tee kunnen definiëeren. 

Fenomenologischee tak Deze tak bevat achttien dimensies die op basis van de cat-
egorieënn gedefinieerd zijn (volume, vorm, locatie, massa, materiaal, toestand, 
werk,, energie-vorm, kracht, gevoeligheid, instinkt, leeftijd, intentionaliteit, rep-
resentationelee inhoud, bepaling) Dimensies bieden de noodzakelijk terminologie 
voorr het modulair beschrijven van entiteiten aan. 

Ontologischee tak Deze tak bevat een verzameling entiteiten (fysieke entiteit, object, 
organisme,, proces, fisiek proces, mentale entiteit, gedachte, mentaal proces); 
eenn verzameling typologieën; een verzameling relaties tussen entiteiten (situatie, 
gebeurtenis,, veroorzaking, fysieke en agent veroorzaking). 

Tenslotte,, Hoofdstuk 4 biedt een evaluatie van de voorgestelde ontologie aan conform 
eenn aantal kwaliteitskriteria. 


