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9 AI: dr. Jekyll en mr. Hyde? 

9.1 Opportuniteiten versus uitdagingen 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde is een bekende 19de eeuwse roman van de Schotse schrijver Robert 
Louis Stevenson dat ingaat op het principe van een gespleten persoonlijkheid. Dr. Henry Jekyll 
is een gewaardeerd arts in Victoriaans Londen, die zich verdiept in het probleem van goed en 
kwaad en bedenkt dat beide in de aard van elk mens voorkomen. Hij vraagt zich af of deze twee 
naturen in de mens gescheiden kunnen worden. Zijn experimenten leveren een middel op dat 
ertoe leidt dat de kwade krachten in zijn natuur de overhand krijgen. Met een tegengif kan hij 
terugkeren tot zijn goede ik. Het kwade schepsel dat tevoorschijn komt geeft hij de naam Mr. 
Edward Hyde, maar het blijkt dat hij deze steeds minder onder controle kan houden omdat het 
tegengif steeds minder effectief werkt. 

Een gelijkaardige gedachtegang wordt veelal aangehouden ten aanzien van de ‘persoonlijkheid’ 
van AI. Een beloftevolle technologie die van de wereld een betere plaats kan maken, met een 
betere gezondheidszorg, een lager energieverbruik, veiliger verkeer, efficiënter gebruik van water 
en natuurlijke hulpbronnen, een op de mensen afgestemde productie met minder afval, 
accuratere milieu- en klimaatvoorspellingen, een efficiëntere bestrijding van criminaliteit, fraude 
en virtuele bedreigingen, een goede ondersteuning van de rechtspraak, een betere 
besluitvorming binnen zowel de overheid als het bedrijfsleven, de versterking van de democratie 
door efficiënter gebruik van op data gebaseerd onderzoek, het voorkomen van desinformatie en 
cyberaanvallen en het garanderen van de toegang tot kwaliteitsinformatie, de ontwikkeling van 
nieuwe innovatieve producten, een grotere productiviteit, enz. Kortom, AI kan de hele 
samenleving en de economie ten goede komen.  

Maar AI brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee onder meer voor de toekomst van werk, en 
doet juridische en ethische vragen rijzen. Zo kan de inzet van AI leiden tot discriminatie ten 
gevolge van het gebruik data die (onbedoeld) bepaalde culturele en sociale ongelijkheden 
weerspiegelen. Ook bestaat de vrees dat AI door de analyse van grote hoeveelheden persoonlijke 
data ongemerkt de keuze(vrijheid) van mensen kan sturen, beïnvloeden en beperken, waardoor 
de menselijke autonomie vermindert. Tevens leeft de vrees dat AI de democratie in gevaar kan 
brengen door allerhande aanbevelings- of filtersystemen (“botfarms”) die een sterk gekleurde 
inhoud (bv. samenzweringstheorieën) verspreiden waardoor de objectieve opinievorming in het 
gedrang komt. Verder kan AI een negatieve impact hebben op kwetsbare groepen die zich lastig 
kunnen wapenen tegen door AI genomen beslissingen. En doordat AI gebruik maakt van veel 
data, kan dit ook vragen oproepen over de exclusiviteit en integriteit van informatie en de 
bescherming van persoonsgegevens. Tevens speelt de vraag in hoeverre de werking, acties en 
beslissingen van AI-systemen te begrijpen, controleren en verklaren zijn. En waar de grenzen 
liggen aan het gebruik van deze systemen als zij niet transparant en controleerbaar gemaakt 
kunnen worden. Daarnaast speelt vaak de vraag wie aansprakelijk is voor het (dis)functioneren 
van (onderdelen van) een AI-systeem. De opkomst van AI versterkt bovendien een aantal 
bestaande uitdagingen rondom digitalisering, zoals op het gebied van privacy, cybersecurity en 
de macht van een aantal technologiebedrijven. En tenslotte is er nog het doemscenario van de 
superintelligentie, de ontwikkeling van general AI, die het einde van de mensheid zou betekenen. 
Op dat moment zal AI zich immers verder ontwikkelen aan een tempo dat voor mensen niet bij te 
houden is. Er zijn daarom deskundigen die opteren voor een zogenaamde ‘kill-switch’ of ‘reset-
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button’ waarmee een op hol geslagen of superintelligent AI-systeem kan gedeactiveerd of gereset 
worden. 

Om de ‘dr. Jekyll’ opportuniteit van AI te benutten (“AI for Good”) en het ‘mr. Hyde’ risico te 
beperken, klinkt steeds luider de roep om een human in command-benadering van artificiële 
intelligentie, waarbij machines machines blijven en mensen te allen tijde de controle over deze 
machines behouden. Mensen kunnen dan bepalen of, wanneer en hoe AI wordt gebruikt in het 
dagelijks leven, welke taken worden toevertrouwd aan AI en hoe transparant en ethisch 
verantwoord dit allemaal is. De coronacrisis heeft die boodschap nog versterkt en verscherpt. 
Sinds het coronavirus zich wereldwijd begon te verspreiden, veranderde ons gedrag plots enorm. 
Van de een op de andere dag werden producten als toiletpapier, handzeep en gezichtsmaskers 
immens populair. Wat normaal was, is compleet veranderd. En dat brengt de nodige problemen 
met zich mee voor machine learning modellen, die getraind zijn op ‘normaal menselijk gedrag’. 
Nu er een nieuw normaal is, lopen deze algoritmes tegen fouten aan.  De plotselinge fouten met 
AI-algoritmes laten zien dat menselijke betrokkenheid bij geautomatiseerde systemen van groot 
belang is. Menselijke controle is ook aangewezen om erop toe te zien dat de ethische kant niet 
ondergesneeuwd raakt door het succes van AI-toepassingen bijvoorbeeld in de strijd tegen 
COVID-19.  

In hoofdstuk 3 en 4 werd reeds gewezen op de vele technieken en benaderingen van AI. Dit is 
niet zonder belang. Het debat over AI zal immers verschillen naargelang de betrokken technologie 
in kwestie. Zo zal de discussie over een eenvoudig ‘expertsysteem’ voor adviserende 
toepassingen verschillen van een debat aangaande complexe datagedreven algoritmen die 
automatisch beslissingen nemen over individuen. Even zozeer moet een debat over speculatieve 
toekomstige ontwikkelingen die mogelijk nooit zullen plaatsvinden onderscheiden worden van 
een debat over huidige AI-toepassingen die nu reeds de samenleving beïnvloeden.78 

Een rapport van het Britse Centrum voor Data-ethiek en -Innovatie79 brengt, op basis van 
onderzoek in vijf sectoren (strafrecht, financiële diensten, gezondheid en sociaal welbevinden, 
digitale en sociale media, energie en nutssectoren) aan het licht dat er verschillende drempels 
het ethisch gebruik van AI en data in de weg staan. Deze drempels verhinderen tevens dat de 
risico’s verbonden aan AI- en datagebruik efficiënt worden aangepakt, dat innovatie zich ten volle 
ontwikkelt en dat de ware voordelen van de technologie de samenleving ten goede komen. Het 
rapport onderscheidt zes drempeltypes. 

Tabel 4: Drempels voor ethische AI 

Drempeltype Omschrijving 

Datadrempel Data van slechte kwaliteit, beperkte beschikbaarheid en ondermaatse infrastructuur. 
Het gebruik van gegevens van slechte kwaliteit of niet-representatieve gegevens bij de 
training van algoritmen kan leiden tot foute of vertekende systemen (bv. diagnostische 
algoritmen die niet effectief zijn bij het identificeren van ziekten onder 
minderheidsgroepen). Ook kan marktconcentratie van data, de onwil of het niet kunnen 
delen van gegevens (bv. vanwege niet-interoperabele systemen) en de moeilijkheid om 

 
78  Boucher,P., European Parliamentary Research Service, Artificial intelligence: How does it work, why does it 

matter, and what can we do about it?, Study – Panel for the future of Science and Technology, June 2020. 
79  Centre for Data Ethics and Innovation, AI Barometer Report, June 2020. 
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gegevens over te zetten van verouderde en niet-digitale systemen naar moderne 
toepassingen innovatie belemmeren. 

Kennisdrempel  Onvoldoende duidelijkheid. De impact van AI en datagestuurde technologie is niet 
altijd bekend. Dit is vaak het geval bij nieuwe toepassingen en innovaties 
(bijvoorbeeld synthetische, d.i. digitaal gecreëerde of gemodificeerde media), die 
nog in de diepte moeten worden bestudeerd. Onvoldoende duidelijkheid leidt 
ertoe dat beleidsmakers niet weten of en hoe ze moeten ingrijpen om innovatie 
te bevorderen. 

 Gebrek aan consensus. Er is vaak onenigheid onder het publiek over hoe en waar 
AI en datagestuurde technologie moeten worden ingezet. Innovaties kunnen  
afwegingen uitlokken (bv. tussen veiligheid en privacy, of tussen veiligheid en de 
vrijheid van meningsuiting), die de nodige tijd vergen om te ontwarren. 

Drempel m.b.t. de 
beroepsbevolking 

 Digitale en datavaardigheden. Datavaardigheden zijn gegeerd in de hele 
economie, hetgeen impliceert dat veel organisaties - vooral in de publieke sector 
- moeite hebben om het talent aan te trekken dat ze nodig hebben om de 
uitdagingen het hoofd te bieden en de opportuniteiten te maximaliseren. Een 
gebrek aan vaardigheden en capaciteit kenmerkt zowel de overheidssector 
(regelgeving) als het industrieel weefsel en impacteert het vermogen om 
technologie toe te passen en te sturen. 

 Diversiteit van de beroepsbevolking. Een gebrek aan diversiteit in het 
personeelsbestand kan betekenen dat AI en datagestuurde technologie worden 
ontwikkeld en geïmplementeerd zonder rekening te houden met de behoeften van 
de diverse bevolkingsgroepen. 

Marktdrempel  Financieringskloof. Er zijn vaak aanzienlijke investeringen nodig om de meest 
hardnekkige risico's te beperken en de opportuniteiten waar te maken (bv. het 
opkuisen en beschikbaar stellen van publieke datasets voor onderzoek en 
ontwikkeling, of het ontwikkelen van detectiesystemen om deepfake-inhoud van 
technische platforms te verwijderen). Het is moeilijk om steun voor deze 
financiering te vinden wanneer het jaren duurt voordat innovatieprojecten hun 
vruchten afwerpen. 

 Winstrisico’s. Private ondernemingen ontberen soms de nodige prikkels om de  
risico's van AI en datagestuurde technologie aan te pakken (bijv. sociale media 
platforms kunnen terughoudend zijn bij het aanpakken van AI-gedreven 
desinformatie omdat dit hun inkomsten kan aantasten). 

Governancedrempel  Regelgeving en beleidsontwikkeling en -coördinatie. De aanpak, begeleiding en 
opleiding die worden gebruikt bij de ontwikkeling en inzet van AI en datagestuurde 
systemen zijn vaak sterk gelokaliseerd (bijvoorbeeld verschillende politiediensten 
die hun eigen beleid voor gezichtsherkenning bepalen). De regulerende aanpak 
kan variëren tussen sectoren en tussen toezichthouders die binnen één sector 
opereren. Dit kan tot verwarring leiden zowel bij degenen die de technologie 
toepassen als bij de toezichthouders. 

 Gebrek aan transparantie. Private bedrijven en organisaties in de publieke sector 
zijn niet altijd transparant over hoe ze AI en datagestuurde technologie gebruiken 
of hun governancemechanismen toepassen. Dit belemmert controle en 
verantwoording, twee factoren die anders ethische innovatie zouden kunnen 
stimuleren. 
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Vertrouwensdrempel Gebrek aan vertrouwen. Gebruikers van AI en datagestuurde technologie hebben vaak 
geen vertrouwen dat het veilig is om te gebruiken of dat het in hun belang wordt 
ontworpen. Hierdoor worden de voordelen van technologie niet ten volle benut (bv. 
gebruikers kunnen ontmoedigd raken om AI-gestuurde gezondheidsapps te gebruiken). 
Een gebrek aan vertrouwen kan ook de motivatie van de industrie om te innoveren 
aantasten, uit schrik voor verlies van klanten (bv. energiebedrijven die ervoor zouden 
terugschrikken om klanten te vragen meer huishoudelijke gegevens te delen, hetgeen 
anders zou kunnen leiden tot de verbetering van energie-efficiëntie diensten). 

9.2 De Europese weg: mensgerichte AI 
In de Europese AI-strategie van april 201880 wordt benadrukt dat de mens centraal moet staan 
bij de ontwikkeling van AI (mensgerichte AI). Op die manier kan Europa zich positioneren tussen 
het Amerikaanse model van "zaken gaan voor alles" en het autoritaire model van China. Er wordt 
een drieledige aanpak voorgesteld, die erin bestaat de technologische en industriële capaciteit 
van de EU te vergroten en het gebruik van AI op te voeren in de hele economie, voorbereidingen 
te treffen voor sociaaleconomische veranderingen en te zorgen voor een passend ethisch en 
juridisch kader. Ter verwezenlijking van de AI-strategie heeft de Commissie in december 2018 
een gecoördineerd plan inzake AI voorgesteld81, dat samen met de lidstaten is opgesteld om 
synergiën te ontwikkelen, data te bundelen en gezamenlijke investeringen aan te moedigen. 
Belangrijk is de klemtoon die de Commissie is blijven leggen op de ethische benadering van AI 
om het vertrouwen van de burger in de digitale ontwikkeling te versterken en de Europese 
bedrijven een AI-voordeel te bezorgen. “AI is geen doel op zich maar een instrument dat ten 
dienste staat van mensen met als uiteindelijke doel het menselijke welzijn te vergroten. Om dit te 
bereiken moet de betrouwbaarheid volle worden geïntegreerd in de manier waarop AI zich 
ontwikkelt. De waarden waarop de EU berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, 
vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder 
de rechten van personen die tot minderheden behoren.”, aldus de Commissie.82 Er is dan ook 
behoefte aan ethische richtsnoeren die voortbouwen op het bestaande regelgevingskader en die 
op de interne markt moeten worden toegepast door ontwikkelaars, leveranciers en gebruikers 
van AI, zodat in alle lidstaten een gelijk speelveld tot stand komt. Daartoe heeft de Commissie 
een deskundigengroep op hoog niveau inzake AI de opdracht gegeven ethische richtsnoeren 
voor AI op te stellen en een reeks aanbevelingen te formuleren voor een breder AI-beleid. Deze 
werden voorgesteld op 8 april 2019.83 Volgens de richtsnoeren van de deskundigengroep vereist 
“betrouwbare AI” dat wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 1) zij moet in 
overeenstemming zijn met de wet; 2) zij moet ethische beginselen eerbiedigen en 3) zij moet 

 
80  Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de 

Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Kunstmatige intelligentie 
voor Europa, COM(2018) 237 final, 25 april 2018. 
 

81  Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de 
Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Gecoördineerd plan inzake 
kunstmatige intelligentie, COM(2018) 795 final, 7 december 2018. 

82  Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de 
Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Vertrouwen kweken in 
mensgerichte kunstmatige intelligentie, COM(2019) 168 final, 8 april 2019. 

83  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
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robuust zijn. Uitgaande van deze drie voorwaarden en van de vernoemde Europese waarden 
worden in de richtsnoeren zeven essentiële vereisten genoemd waaraan AI-toepassingen 
moeten voldoen om als betrouwbaar te worden beschouwd. De richtsnoeren bevatten tevens een 
beoordelingslijst aan de hand waarvan kan worden nagegaan of aan deze eisen is voldaan. De 
zeven essentiële vereisten zijn:  

 Invloed en toezicht door mensen 
 Technische robuustheid en veiligheid 
 Privacy en datagovernance 
 Transparantie 
 Diversiteit, non-discriminatie en billijkheid 
 Maatschappelijk en ecologisch welzijn 
 Verantwoordingsplicht. 

De richtsnoeren zijn niet bindend en creëren dus geen nieuwe wettelijke verplichtingen. Dat 
neemt niet weg dat veel bestaande bepalingen van het EU-recht betrekking hebben op een of 
meer essentiële vereisten, bijvoorbeeld veiligheid, gegevensbescherming, privacy of 
milieubescherming. 

In haar State of the Union84 beklemtoonde Commissievoorzitter von der Leyen dat dit decennium 
het digitale decennium van Europa moet worden met data, AI en infrastructuur als kernpunten. 
Inzake AI onderstreepte zij de beloftevolle mogelijkheden maar ook de nood aan regels: “Wij 
willen regels die de mens centraal stellen. Algoritmen mogen geen zwart gat zijn, en er moeten 
duidelijke regels zijn voor als er iets fout gaat. De Commissie zal volgend jaar wetgeving van deze 
strekking voorstellen. Daarbij zal het ook gaan om zeggenschap over onze persoonsgegevens, 
die wij nu nog veel te zelden hebben. Telkens als een app of website ons vraagt een nieuwe 
digitale identiteit te creëren of gemakkelijk in te loggen via een groot platform, hebben wij geen 
idee wat er in werkelijkheid met onze gegevens gebeurt. Daarom zal de Commissie binnenkort 
een beveiligde Europese e-identiteit voorstellen. Een e-identiteit die wij kunnen vertrouwen en die 
elke burger overal in Europa kan gebruiken om van alles te doen – van belasting betalen tot een 
fiets huren. Een technologie waarbij we zelf kunnen controleren welke gegevens worden gebruikt 
en hoe ze worden gebruikt.” In totaal zal 20 % van NextGenerationEU – het Europese herstelplan 
- in de digitale sector geïnvesteerd worden. Daar bovenop wordt een investering van €8 miljard 
in de volgende generatie supercomputers aangekondigd. 

Ook het Europees Parlement is zeer actief op het vlak van Artificiële Intelligentie (zie verder). Het 
Europees Parlement heeft op 19 juni 2020 een Bijzondere Commissie ‘Artificiële Intelligentie in 
het digitale tijdperk’ opgericht, bestaande uit 33 leden. Op 10 juli 2020 werden de namen van de 
Europarlementsleden die in de Commissie zitting hebben, bekendgemaakt. De Belg Geert 
Bourgeois zetelt er namens de Europese ECR-fractie van het Europees Parlement.  Volgens het 
reglement van het Parlement mag de ambtstermijn van een speciale commissie (artikel 207) niet 
langer zijn dan twaalf maanden, tenzij het Parlement die termijn verlengt wanneer deze verstrijkt. 
Tevens is in de schoot van het Parlement een Wetenschappelijke Foresight Unit (STOA) actief, 
dat interdisciplinair onderzoek uitvoert en strategisch advies geeft op het gebied van de 
beoordeling van wetenschappelijke en technologische opties en wetenschappelijke 
toekomstverkenning. Het voert diepgaande studies uit en organiseert workshops over 

 
84  von der Leyen, U., Staat van de Unie 2020. Toespraak over de staat van de unie 2020. Bouwen aan de wereld 

waarin we willen leven: een Unie van vitaliteit in een kwetsbare wereld, 16 september 2020. 
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ontwikkelingen op deze gebieden, en het biedt onderdak aan de European Science-Media Hub 
(ESMH), een platform om netwerken, opleiding en kennisuitwisseling tussen het EP, de 
wetenschappelijke gemeenschap en de media te bevorderen. Het STOA-panel bestaat uit 27 
leden die zijn voorgedragen door 11 EP-commissies en vormt een integraal onderdeel van de 
structuur van het EP. Een besluit van het STOA-panel van 19 december 2019 richtte in haar 
schoot een centrum voor artificiële intelligentie op (C4AI) en de high-level STOA-workshop 'The 
Future of Artificial Intelligence for Europe' lanceerde het centrum op 29 januari 2020 in het 
Europees Parlement in Brussel. Er werd tevens een internationale adviesraad (International 
Advisory Board) opgericht voor de resterende zittingstermijn van het Parlement (tot 2024). De 
adviesraad geeft STOA strategisch advies over haar toekomstige wetenschappelijke en 
technologische werkzaamheden, met de nadruk op AI en de activiteiten van de C4AI, waardoor 
de bereikbaarheid van STOA wordt vergroot en de pool van hoogwaardige expertise wordt 
uitgebreid. STOA en het ERPS zijn op 11 september 2020 een partnerschap aangegaan met het 
wereldwijde parlementaire netwerk (Global Parliamentary Network) van de OESO, waardoor het 
nauwe banden kan smeden met het AI Policy Observatory en Global Partnership on AI van de 
OESO. 

De Europese sociale partners hebben in hun kaderakkoord85 over digitalisering de voordelen 
erkend van de digitale transformatie in termen van werkgelegenheid, productiviteit en 
werkomstandigheden en de uitdagingen die anticipatie op verandering en (om)scholing 
behoeven. Er is gekozen voor een gezamenlijke procesmatige aanpak waarbij verschillende 
aspecten aan bod moeten komen. Men denke daarbij aan de impact op de arbeidsinhoud, 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties en de arbeidsorganisatie. In relatie 
tot die elementen moet gekeken worden naar skills (digitale en andere, alsook een leercultuur), 
AI en het aspect van menselijke controle, connectiviteit en digitale supervisie of controle met 
respect voor de menselijke waardigheid. In het kader van AI wordt het principe van de menselijke 
controle op de werkvloer vooropgesteld, hetgeen het gebruik van robotica- en AI-toepassingen 
moet ondersteunen met inachtneming en naleving van veiligheids- en beveiligingscontroles. 
Betrouwbare AI omvat drie componenten, die in de volledige levenscyclus van een AI-systeem 
moeten worden nageleefd en gerespecteerd bij hun toepassing in de wereld van werk. 

 AI moet wettig, eerlijk, transparant, veilig en beveiligd zijn, in overeenstemming met alle 
toepasselijke wet- en regelgeving (zoals bv. de GDPR richtlijn), evenals grondrechten en 
non-discriminatieregels. 

 AI moet overeengekomen ethische normen volgen en de naleving van de fundamentele 
waarden van de EU en mensenrechten, gelijkheid en andere ethische beginselen 
waarborgen. 

 AI moet robuust en duurzaam zijn vanuit technologische en sociale invalshoek, aangezien 
AI-systemen, zelfs met goedbedoelde voornemens, onbedoelde schade kunnen 
veroorzaken. 

De uitrol van AI-systemen moet dan ook: 

 Gebeuren tegen de achtergrond van het principe van de menselijke controle. 
 Veilig zijn, d.w.z. dat schade moet voorkomen worden. Er moet een risicobeoordeling worden 

uitgevoerd, inclusief mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren en schade te voorkomen, 

 
85  European social partners, Framework agreement on Digitalisation, 23 June 2020. 
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bijvoorbeeld op het vlak van de fysieke integriteit van de mens, van de psychologische 
veiligheid, van de bevestiging van vooroordelen of van cognitieve vermoeidheid. 

 Eerlijk zijn, d.w.z. dat werknemers en groepen gevrijwaard blijven van oneerlijke 
vooroordelen en discriminatie. 

 Transparant en verklaarbaar zijn aan de hand van een effectief overzicht. De mate waarin 
verklaarbaarheid nodig is, is afhankelijk van de context, de ernst en de gevolgen. Er zullen 
checks moeten worden uitgevoerd om foutieve AI-uitvoer te voorkomen. In situaties waar AI-
systemen voor HR-procedures worden ingezet, zoals recrutering, evaluatie, promotie, 
ontslag, en performantiebeoordeling, moet transparantie worden verzekerd door 
informatievoorschriften. Bovendien moet de betrokken werknemer een verzoek om 
menselijke tussenkomst kunnen indienen en/of de beslissing kunnen aanvechten samen met 
het testen van de AI-resultaten. 

Ook het Europees Economisch en Sociaal Comité86 schaart zich achter een mensgerichte 
benadering van AI. Wil men AI mensgericht benaderen, dan moeten naast de technische ook de 
maatschappelijke en ethische aspecten onder de loep worden genomen. Vertrouwen in 
mensgerichte AI zal ontstaan als de waarden en beginselen worden benadrukt, een 
welomschreven regelgevingskader wordt vastgesteld en ethische richtsnoeren worden 
geformuleerd die essentiële vereisten bevatten. Het EESC staat een benadering voor van 
toezicht door mensen op de machine. Dit houdt in dat de burger goed geïnformeerd moet worden 
over het gebruik van AI-systemen, dat de systemen verklaarbaar moeten zijn of, wanneer dat niet 
kan (bijvoorbeeld bij “deep learning”), dat de gebruiker informatie krijgt over de beperkingen en 
risico’s van het systeem. Burgers moeten hoe dan ook de vrijheid kunnen behouden om een 
andere beslissing te nemen dan het AI-systeem. 

Verder kan nog gewezen worden op de oprichting van een ad hoc Comité Artificiële Intelligentie 
(CAHAI) door de Raad van Europa op 11 september 2019. Het Comité zal op basis van brede 
raadplegingen van meerdere belanghebbenden, de haalbaarheid en mogelijke elementen 
onderzoeken van een wettelijk kader voor de ontwikkeling, het ontwerp en de toepassing van 
kunstmatige intelligentie, gebaseerd op de normen van de Raad van Europa inzake 
mensenrechten, democratie en de rechtsstaat (the feasibility study)87. 

 
86  Europees Economisch en Sociaal Comité, Advies over Mededeling van de Europese Commissie - Vertrouwen 

kweken in mensgerichte kunstmatige intelligentie [COM(2019) 168 final], Rapporteur: Franca SALIS-
MADINIER, INT/887, 30 oktober 2019. 

87  Momenteel is er een ontwerp van inhoudstafel beschikbaar die de contouren van de studie aangeeft. 

1. General Introduction; 2. Scope of a Council of Europe legal framework on artificial intelligence; 3. 
Opportunities and risks arising from the design, development and application of artificial intelligence on human 
rights, the rule of law, and democracy. “Green” and “red” areas” - meaning respectively positive and problematic 
examples of artificial intelligence applications from a human rights, the rule of law and democracy perspective, 
while considering the context-sensitive environment for artificial intelligence design, development and 
application in Europe and developments at global level. 4. The Council of Europe's work on artificial intelligence 
to date 5. Mapping of instruments applicable to artificial intelligence (i. International legal instruments applicable 
to artificial intelligence; ii. Ethical Guidelines applicable to artificial intelligence; iii. Overview of national 
instruments, policies and strategies related to artificial intelligence; iv. Advantages, disadvantages and 
limitations of existing international and national instruments and ethical guidelines on artificial intelligence; v. 
International legal instruments, ethical guidelines and private actors); 6. Key findings of the multi-stakeholder 
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Hoewel AI een kracht is voor innovatie, brengt het ook risico’s met zich mee voor kinderen en hun 
rechten, zoals hun privacy, veiligheid en beveiliging. De meeste AI-beleidsmaatregelen, -
strategieën en -richtlijnen maken slechts summier melding van kinderen. Om deze leemte op te 
vullen, heeft UNICEF88, samen met de Finse regering, een beleidsdocument opgesteld over de 
bescherming en handhaving van de rechten van kinderen in een zich ontwikkelende AI-wereld.  

9.3 UNESCO: de uitdaging van een mondiaal 
aanbevelingskader89 

Een overzicht van het overlegproces 
AI ontwikkelt zich razendsnel en overstijgt landsgrenzen. AI is een mondiale aangelegenheid 
geworden, waarbij internationale samenwerking wordt nagestreefd om de ontwikkeling van AI in 
goed banen te leiden. Vraagstukken over ethiek en AI gaan automatisch over internationale 
(culturele) waarden. Die zijn complex, omdat er veel perspectieven zijn en verschillende belangen 
spelen. UNESCO, de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft in maart 
2020 een expertengroep aangesteld om wereldwijde aanbevelingen over AI en ethiek uit te 
werken. Experten uit 24 landen schrijven aan mondiale richtlijnen die in november 2021 worden 
voorgelegd aan de 193 lidstaten. De expertengroep heeft eind april 2020 een eerste aanzet 
gedaan voor een aanbeveling over ethiek en AI. Het is echter geen sinecure om tot een mondiaal 
normatief instrument te komen. Men moet er immers voor zorgen dat AI-toepassingen echt 
bijdragen aan gedeelde idealen, zoals die zijn vastgelegd in de grondwetten en internationale 

 
consultations (i. Outline of the feasibility study; ii. Main findings on the type and content of a legal framework for 
the development, design and application of artificial intelligence, based on Council of Europe’s standards on 
human rights, democracy and the rule of law); 7. Main elements of a legal framework for the design, 
development and application of artificial intelligence (i. Key values, rights and principles deriving - in a bottom-
up perspective - from sectorial approaches and ethical guidelines; in a top-down perspective - from human 
rights, democracy and the rule of law requirements; ii. Role and responsibilities of member States and of private 
actors in developing applications which are in line with such requirements; iii. Liability for damage caused by 
artificial intelligence); 8. Possible options for a Council of Europe legal framework on the design, development 
and application of artificial intelligence based on human rights, rule of law and democracy (for each option: 
content, addressees, added value, role of private actors, member States' expectations resulting from the 
submitted written comments) (i. Updating of existing legally binding instruments; ii. Convention; iii. Framework 
Convention; iv. Soft law instrument(s); v. Other type of support to member States such as identification of best 
practices; vi. Possible complementarity between the horizontal and cross-cutting elements that could form part 
of a conventional-type instrument and the vertical and sectoral work that could give rise to specific instruments 
of a different nature.); 9. Possible practical mechanisms to ensure compliance and effectiveness of the legal 
framework (such as for instance the creation of mechanism of ex-ante verification and/or certification, oversight 
by independent authorities, sandboxing, etc.); 10. Final considerations 

 
88  UNICEF, Policy guidance on AI for children, Draft 1.0, September 2020. 
89  Rathenau Instituut, Het is hoog tijd om het debat over AI mondiaal te voeren, 20 mei 2020. 

https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/het-hoog-tijd-om-het-debat-over-ai-mondiaal-te-voeren  

 Rathenau Instituut, UNESCO van start met internationale aanbeveling over Ethiek en AI, 20 mei 2020. 
https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/unesco-van-start-met-internationale-aanbeveling-over-ethiek-
en-ai  

https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/het-hoog-tijd-om-het-debat-over-ai-mondiaal-te-voeren
https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/unesco-van-start-met-internationale-aanbeveling-over-ethiek-en-ai
https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/unesco-van-start-met-internationale-aanbeveling-over-ethiek-en-ai
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mensenrechtenverdragen. In de afgelopen jaren verschenen al veel ethische codes (zie hierna) 
vanuit diverse internationale gremia. Het initiatief van UNESCO is echter uniek, omdat nu bijna 
alle landen betrokken zijn. De aanbeveling van UNESCO biedt een bijzondere kans om tot 
collectieve afspraken te komen over ethische aspecten van AI. Maar alleen een code of 
aanbeveling is niet genoeg. Als landen afspraken niet nakomen, moeten daar consequenties aan 
vastzitten. Daarom is voorzien dat lidstaten die de aanbeveling in november 2021 ondertekenen, 
elke twee jaar moeten rapporteren over hun inspanningen. 

De groep van experts besprak van 20 tot 24 april 2020 een eerste reeks waarden, basisprincipes 
en aanbevolen beleidsmaatregelen, verankerd in universele ethische waarden en 
mensenrechten, voor het ontwerp, de ontwikkeling en de inzet van AI. De experts benadrukten 
ook 

 de bekommernis over lage inkomenslanden, 
 het welzijn van huidige en toekomstige generaties, 
 de impact van AI op het milieu, 
 de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, 
 de genderongelijkheid en andere vooroordelen, 
 ongelijkheden tussen en binnen landen, en 
 de inclusie (niemand achterlaten). 

Van mei tot juli 2020 organiseerde UNESCO uitgebreide online raadplegingen met meerdere 
belanghebbenden op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Het doel van dit overleg was 
ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden, inclusief wetenschappers, het maatschappelijk 
middenveld en het publiek, deelnamen aan de ontwikkeling van het eerste mondiale 
normeringsinstrument voor de ethische dimensies van AI. De betrachting blijft een uitgewerkt 
ontwerp aan de Algemene Vergadering in november 2021 voor goedkeuring voor te leggen.  

Hoewel de aanbeveling op de eerste plaats is gericht aan beleidsmakers en regeringen van de 
UNESCO-lidstaten, is het uitdrukkelijke streven dat de aanbeveling ook een normatief kader biedt 
voor het bedrijfsleven, wetenschappers en ingenieurs, non-profit organisaties en het 
maatschappelijk middenveld. Het doel is om collectieve verantwoordelijkheid te stimuleren en een 
interculturele dialoog op gang te brengen. 

Belangrijke aandachtspunten 
Belangrijk uitgangspunt bij internationale afspraken is dat AI voor iedereen en onder dezelfde 
voorwaarden toegankelijk moet zijn, zodat niet alleen landen die digitaal voorop lopen profiteren 
van AI, maar ook ontwikkelingslanden er hun voordeel mee doen. Wereldwijd (ook binnen 
Europa) bestaan immers grote verschillen wat betreft de toegang tot internet, de digitale 
geletterdheid van de bevolking en de ontwikkelde wettelijke kaders. Een belangrijke vraag voor 
de aanbevelingen van UNESCO is dan ook: hoe kan wereldwijd een eerlijk speelveld worden 
gecreëerd, met oog voor concurrentie, en ruimte voor samenwerking tussen (coalities van) 
landen? Alvast op het gebied van onderzoek kunnen zo grote stappen genomen worden. 

Ook transparantie in de AI-keten is een belangrijk aandachtspunt voor UNESCO. In grote 
internationale industrieën, denk aan de olie- of kledingindustrie, is inmiddels in kaart gebracht hoe 
de productie en logistiek zijn ingericht. Consumenten krijgen steeds meer inzicht in waar 
producten zijn gemaakt, onder welke condities en met welke materialen. Dat is bij AI nog lang 
niet altijd duidelijk. TikTok bijvoorbeeld is een app die is ontwikkeld in China en vervolgens de 
wereld veroverd heeft. Het is echter heel ondoorzichtig hoe de AI in zo’n app functioneert en wat 
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er gebeurt met de data. Een ander probleem dat speelt bij AI is dat men vaak geen keus heeft. 
In de kledingindustrie bijvoorbeeld is veel meer bekend  over het reilen en zeilen van bedrijven, 
zodat de consument kan kiezen om bepaalde ketens te negeren en alleen kleding te kopen die 
volgens maatschappelijk verantwoorde standaarden is geproduceerd.  Maar bij AI kan dat nog 
niet. Vaak weet de consument bijna niets over de totstandkoming van algoritmes en hoe bedrijven 
daarmee omgaan, waardoor hij weinig keuze heeft. Grote techbedrijven hebben nauwelijks 
concurrentie, hetgeen de alternatieven voor burgers sterk beperkt. 

Digitalisering en AI hebben ook grote impact op de toekomst van werk en onderwijs, een 
belangrijk werkterrein van UNESCO. Wat betekent de opkomst van AI voor bij- en omscholing 
van werknemers? Hoe ga je om met kwetsbare groepen en hoe verhouden AI-ontwikkelingen 
zich tot arbeid in lageloonlanden? Maar ook over technologisch burgerschap: hoe worden burgers 
meegenomen in AI-ontwikkelingen? Wat moeten mensen weten om een eigen oordeel te vellen 
over AI-toepassingen? Hoe kunnen zij meepraten en meebeslissen over de ontwikkeling en het 
gebruik van deze technologie? Tot slot vormt ook de relatie tussen onderwijs en technologische 
ontwikkelingen een aandachtspunt. Hoe kan onderwijs mondiaal up-to-date blijven? Hoe 
integreert men nieuwe vaardigheden en kennis in curricula? En ook, hoe kan AI worden ingezet 
in de klas? En welke kansen zijn er om op die manier wereldwijd meer van en met elkaar te leren? 

9.4 Afdwingbaarheid van ethische kaders? 
Naast supranationale instellingen zoals de UNESCO, EU, OESO90 en de G2091 hebben ook tal 
van landen/regio’s, beroepsverenigingen, sectororganisaties en zelfs bedrijven een ethisch kader 
hebben opgesteld voor het verantwoord toepassen van AI. 

De AI Ethics guidelines Global Inventory92 omvat een wereldwijde verzameling van minstens 160 
ethische richtlijnen voor AI, waarvan het merendeel in  Europa en de VS. De vraag die zich stelt 
is welke waarde aan deze ethische kaders moet worden gehecht en in welke mate ze effectief 
worden toegepast. Immers, de inventaris maakt duidelijk dat aan nog maar enkele van deze meer 
dan 160 ethische richtlijnen toezichts- of handhavingsmechanismen zijn gekoppeld. Aldus wordt 
in de inventaris onderscheid gemaakt tussen bindende overeenkomsten (binding agreement) met 
sancties in geval van niet naleving, vrijwillige engagementen (voluntary commitment) zonder dat 
duidelijk is welke gevolgen er verbonden zijn aan niet naleving, en aanbevelingen 
(recommendation) die gericht zijn aan specifieke actoren of die vragen om maatregelen die de 
betrokken organisatie/instelling zelf niet kan uitvoeren (bv. een catalogus met eisen van een NGO 
of de resultaten van een expertenpanel). Uit de inventaris komen slechts 8 bindende kaders naar 

 
90  OECD, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, 22 May 2019. 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449   

 De OESO huisvest het secretariaat van het nieuwe ‘Global Partnership on AI’, een coalitie die op 15 juni 2020 
tot stand werd gebracht om te verzekeren dat AI op een verantwoorde manier gebruikt wordt, met respect voor 
de mensenrechten en democratische waarden. De coalitie brengt experten samen van de industrie, het 
maatschappelijk middenveld en de academische wereld om onderzoek uit te voeren en proefprojecten te 
lanceren rond AI. Het belangrijkste doel is het overbruggen van de kloof tussen theorie en praktijk over AI-
beleid. Een voorbeeld zou zijn om te kijken hoe AI samenlevingen kan helpen reageren op en herstellen van de  
COVID-19-crisis. Stichtende leden zijn  

91  G20, G20 Ministerial Statement on Trade and Digital Economy, 9 June 2019. 
https://www.mofa.go.jp/files/000486596.pdf 

92  Algorithm Watch, the AI Ethics Guidelines Global Inventory, April 2020. https://inventory.algorithmwatch.org    

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
https://www.mofa.go.jp/files/000486596.pdf
https://inventory.algorithmwatch.org/
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voor, waarvan drie afkomstig van overheidsinstellingen en vijf van de private sector (bijvoorbeeld 
via een ethische commissie of via ombudsman/vrouw die in geval van schending kan worden 
gecontacteerd). 

Zeer recent heeft Denemarken als eerste land ter wereld bindende bedrijfswetgeving ingevoerd 
voor AI en data-ethiek.93 Deze wetgeving verplicht bedrijven om, wanneer zij zich in de digitale 
wereld begeven, publieke informatie vrij te geven over hun data-ethiek beleid. Desgevraagd 
moeten zij informatie verstrekken over de algoritmen die bedrijven op hun platforms gebruiken en 
bewijzen dat deze algoritmen voldoen aan de transparantievereisten. Deze wetgeving zal 
bedrijven effectief dwingen om een data-ethisch beleid uit te stippelen en te definiëren waardoor 
transparantie, verklaarbaarheid en objectiviteit (voorkomen van vooroordelen) aan het 
bedrijfsmerk worden gelieerd.  

In Vlaanderen is het Kenniscentrum Data & Maatschappij de centrale hub voor de juridische, 
maatschappelijke en ethische aspecten van AI-technologieën. Het doel is dat dit kenniscentrum 
praktische kaders distilleert uit nationale en internationale onderzoeken en ervaringen, en op die 
manier toepasbare richtlijnen en adviezen aanreikt voor bedrijven, beleidsmakers, het 
middenveld en burgers. Een echt ethisch kader is er nog niet in Vlaanderen. Het voordeel van 
een maatschappelijk breed gedragen kader is dat het een houvast biedt om AI-systemen te 
bouwen. De concretisering van de plannen van de Europese Commissie voor een wettelijk kader 
voor de ethische aspecten van AI kan als kapstok fungeren.  

Uit de door de Europese Commissie in juni 2020 afgesloten openbare raadpleging over het 
witboek ‘Artificiële Intelligentie’ is gebleken dat een grote meerderheid bezorgd is dat het gebruik 
van AI fundamentele rechten kan schenden en kan leiden tot discriminatie. De Europese 
Commissie heeft vier mogelijke opties geïdentificeerd voor een wettelijk kader voor de ethische 
aspecten van AI, die te lezen staan in haar aanvangseffectbeoordeling (inception impact 
assessment)94: 

1. Een flexibele, niet-legislatieve aanpak die actie door de industrie faciliteert en stimuleert. 
Deze optie moedigt de industrie aan om zelf een regelgevend kader te creëren, zonder 
dat er een wetgevingsinstrument van de EU aan te pas komt. De zelfreguleringsaanpak 
kan voortbouwen op eerdere initiatieven van de Commissie zoals bijvoorbeeld de ethische 
richtlijnen voor betrouwbare AI en de bijhorende evaluatielijst die de High-Level Expert 
Group voor AI ontwikkelde. 

2. De introductie van een vrijwillig schema van labeling dat aantoont of de toepassing aan 
een aantal criteria voldoet en betrouwbaar is. Een AI-systeem krijgt aldus een label dat 
aangeeft in welke mate het voldoet aan de ethische richtlijnen. Hiermee wil de Europese 
Commissie eindgebruikers helpen om AI-toepassingen te identificeren die zich houden 
aan bepaalde verplichtingen voor betrouwbare AI. Dit moet het vertrouwen van de 
eindgebruiker doen toenemen en de naleving van bepaalde regels controleren. 

3. De introductie van verplichte Europese criteria met betrekking tot trainingsdata, het 
bijhouden van registers en data, te verstrekken informatie, robuustheid en nauwkeurigheid 
en menselijke controle. Er zijn diverse scenario’s op het vlak van de draagwijdte van het 
toepassingsgebied mogelijk, afhankelijk van het risicogehalte van de AI-systemen (enkel 

 
93  Rasmus Hauch, 2021.ai, Denmark introduces manadatory legislation for AI en data ethics, June 2020. 
94  Na te lezen via https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12527-Requirements-

for-Artificial-Intelligence 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12527-Requirements-for-Artificial-Intelligence
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12527-Requirements-for-Artificial-Intelligence
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van toepassing op enkele specifieke AI-applicaties zoals gezichtsherkenning, beperkt tot 
‘hoogrisico AI’, of van toepassing op alle AI-systemen). In het Witboek van de Europese 
Commissie95 wordt  hierop dieper ingegaan. 

4. Een combinatie van de  bovenstaande opties, rekening houdend met de verschillende 
risiconiveaus die een bepaalde AI-toepassing kan genereren. Deze laatste optie is een 
contextspecifieke en risico-gebaseerde aanpak.  

Over de aanvangseffectbeoordeling werd een nieuwe openbare raadpleging georganiseerd die 
liep tot 10 september 2020. De Europese Commissie zal vervolgens in 2021 een wetgevend 
voorstel presenteren. 

De Europese Raad van de EU heeft op haar zitting van 21 oktober 2020 een Handvest 
vastgesteld ‘voor de grondrechten in het kader van artificiële intelligentie (AI) en digitale 
verandering’.96 Daarbij staat een op de grondrechten gebaseerde aanpak van artificiële 
intelligentie centraal en worden er richtsnoeren gegeven in verband met waardigheid, vrijheden, 
gelijkheid, solidariteit, rechten van de burgers en justitie. 

Ook in het Europees Parlement is het ethisch aspect van AI een hot item. De Commissie 
Juridische Zaken heeft op 1 oktober 2020 een resolutie betreffende een kader voor ethische 
aspecten van AI, robotica en aanverwante technologieën goedgekeurd. Dit initiatief leidde tot een 
resolutie die in het Europees Parlement werd ingediend en werd goedgekeurd op haar zitting van 
20 oktober 2020.97 Het Europees Parlement benadrukt het belang van een mensgerichte en door 
de mens gemaakte artificiële intelligentie. Het Parlement volgt daarbij een risicogebaseerde 
aanpak met nadruk op hoog risicotechnologieën. Onverminderd sectorspecifieke wetgeving is er 
volgens het Parlement nood aan een geharmoniseerd regelgevingskader, gebaseerd op het recht 
van de Unie, het Handvest en het internationaal recht inzake de mensenrechten, dat van 
toepassing is op technologieën met een hoog risico. Daartoe moet een volledige en cumulatieve 
lijst van risicosectoren en -toepassingen of -doeleinden worden opgesteld die regelmatig opnieuw 
moet worden geëvalueerd, gelet op de evoluerende aard van deze technologieën. Het Europees 
Parlement heeft in diezelfde plenaire zitting nog twee andere resoluties goedgekeurd.98 
Daarnaast werkt het Parlement ook aan een resolutie aangaande kwesties met betrekking tot de 
interpretatie en toepassing van het internationaal recht voor zover de EU betrokken is op het 
gebied van civiel en militair gebruik alsook van de openbare macht buiten het toepassingsgebied 
van het strafrecht. Verder wordt er ook gewerkt aan een resolutie over AI in het strafrecht en het 

 
95  Europese Commissie, Witboek over kunstmatige intelligentie - een Europese benadering op basis van 

excellentie en vertrouwen, COM(2020) 65 final, blz. 20, 19 februari 2020. 
96  Council of the European Union, Presidency conclusions - The Charter of Fundamental Rights in the context of 

Artificial Intelligence and Digital Change, 11481/20, Brussels, 21 October 2020. 
https://www.consilium.europa.eu/media/46496/st11481-en20.pdf 

97  Europees Parlement, Resolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2020 met aanbevelingen aan de 
Commissie betreffende een kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, (2020/2012(INL)), P9_TA-PROV(2020)0275.  

98  Resolutie van het Europees Parlement van 20 oktober met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het 
civielrechtelijk aansprakelijkheidsbeginsel voor kunstmatige intelligentie (2020/20145INL)), P9_TA-
PROV(2020)0276; Resolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2020 over de intellectuele 
eigendomsrechten voor de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie 
(2020/2015(INI)), P9_TA-PROV(2020)0277. 
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gebruik ervan door politie en justitie in strafzaken en aan een resolutie over AI in het onderwijs, 
cultuur en audiovisuele sector.99  

Nog meldenswaardig is dat veertien EU-landen samen hun standpunt over de toekomstige 
regulering van Artificiële Intelligentie (AI) hebben uiteengezet. Ze sporen de Europese Commissie 
aan om een ‘soft law’-aanpak te volgen. Ook België heeft het document ondertekend. De veertien 
landen vinden dat de nieuwe regelgeving vooral de ontwikkeling van AI-technologieën van de 
volgende generatie moet stimuleren in plaats van te belemmeren.100 

9.5 Het economisch belang van een Europese ethische 
omkadering van AI 

Een regime van burgerlijke aansprakelijkheid kan de snelheid, richting en verspreiding van AI-
systemen beïnvloeden. Een kwantitatieve beoordeling van de Europese meerwaarde van een 
EU-actie inzake aansprakelijkheid en verzekering voor AI, suggereert dat dergelijke 
communautaire actie €54,8 miljard aan toegevoegde waarde voor de EU-economie zou 
genereren tegen 2030 door het niveau van onderzoek en ontwikkeling (O&O) op het gebied van 
AI te versnellen. Indien ook bredere effecten van zulke regulering, zoals vermindering van het 
aantal ongevallen en gezondheids- en milieueffecten, in rekening worden gebracht lopen de 
potentiële baten op tot € 498,3 miljard.101  

De belangrijkste economische functies van duidelijke ex-ante aansprakelijkheidsregels en een 
AI-aansprakelijkheidskader omvatten: 

 het weerhouden van actoren om risicovolle activiteiten te ontplooien, en op die manier ook 
ongevallen te voorkomen en te verminderen 

 het bevorderen van veiligheidsnormen 
 het faciliteren van de juiste prijszetting van een product of dienst  
 het bevorderen van innovatie-investeringen door de onzekerheid over een geschillenproces 

te verminderen  
 het stimuleren van de verspreiding en acceptatie van technologie door consumenten. 

Naast een directe impact op het verminderen van risico's en het vergroten van de veiligheid, heeft 
een aansprakelijkheidsbeleid ook dynamische effecten op innovatie, investeringen in onderzoek 
en ontwikkeling en uiteindelijk het concurrentievermogen van bedrijven. 

Aansprakelijkheidsregimes hebben ook een aanzienlijke sociale impact, aangezien regels inzake 
risicoverdeling en mechanismen voor schadevergoeding de acceptatie van technologieën door 
consumenten beïnvloeden en geassocieerd worden met eerlijkheid en rechtvaardigheid. 

 
99  https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20201015STO89417/ai-rules-what-the-european-

parliament-wants  
100  Innovative and trustworhty AI: two sides of the same coin Position paper on behalf of Denmark, Belgium, the 

Czech Republic, Finland, France Estonia, Ireland, Latvia, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Portugal, 
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Een ander rapport102 van het EPRS is van oordeel dat de EU een wereldwijde normgever kan 
worden op het gebied van AI-ethiek. Een communautaire legislatieve actie van de EU inzake 
ethische aspecten van AI zou de interne markt kunnen stimuleren en een belangrijke strategisch 
voordeel kunnen vormen, aangezien er, ondanks de talloze publieke en private initiatieven om 
ethische richtlijnen op te stellen, er momenteel geen alomvattend wettelijk kader voorhanden is. 
De EU kan het ontbreken van een concurrerend mondiaal governancemodel omzetten in een  
'first mover'-voordeel. Gebruik makend van haar economische en regelgevende bevoegdheden 
kan een gemeenschappelijk initiatief van de EU de Europese industrie een concurrentievoordeel 
verschaffen. Bovendien kan het EU-optreden de wereldwijde adoptie van Europese standaarden 
vergemakkelijken en ervoor zorgen dat de ontwikkeling, adoptie en verspreiding van AI wordt 
gebaseerd op de waarden, principes en rechten die in de EU worden beschermd. Die voordelen 
kunnen niet worden behaald door initiatieven van individuele lidstaten. Het succes en de 
voordelen van een EU-actie zijn afhankelijk van het vermogen van de EU om tijdig legislatieve 
initiatieven te ontplooien en deze te omkaderen met een sterk democratisch toezicht, een 
verantwoordingsplicht en de nodige handhaving. De analyses van het rapport suggereren dat een 
gemeenschappelijke EU-kader voor AI-ethiek tegen 2030 €249,9 miljard aan extra bbp en 4,6 
miljoen extra banen kan opleveren. 
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