
Wat zijn de regels voor AI toepassing? 

Waar kunnen regels uit volgen:
• Wet- en regelgeving
• Gedragscodes
• overeenkomst



Bestaande wet- en regelgeving 

Fundamentele rechten, bv:

• Gelijkheid, non-discriminatie en solidariteit

• Vrijheid van het individu.

Bronnen:

• EU-verdragen

• het Handvest van de grondrechten van de EU (het Handvest) 

• Internationale mensenrechtenwetgeving

• Grondwet



Bestaande wet- en regelgeving 

AVG

• Ziet op persoonsgegevens: 

• wanneer is data een persoonsgegeven

• Anonymiseren/pseudonimiseren;  

• Is anonymiseren echt onomkeerbaar?

• 22 AVG: verbod geautomatiseerde individuele besluitvorming, 
waaronder profilering



Bestaande wet- en regelgeving 

Productaansprakelijkheid (6:185 BW)

• Is een AI toepassing een ‘product’

• Gebrekkig product indien niet veilig; wanneer AI niet ‘veilig’?

• Producent is aansprakelijk; wie is producent bij AI



Komend: EU voorstel AI Verordening

• Een risico gebaseerde aanpak

• Voorafgaand onderzoek verplicht:

soms door notified body, soms zelf

• Verplichtingen voor ontwikkelaar, 

importeur, verkoper, gebruiker



Contractueel 

Uitgangspunt: contractsvrijheid

Partijen kunnen aanvullende eisen overeenkomen, bv

• Functionele eisen voor AI toepassing

• Kwaliteit/eigenschappen data

• Vrijwaring voor inbreuken op rechten derden

• Garanties

• Rechten op AI toepassing

• Rechten op uitkomst AI toepassing



Ethics guidelines for trustworthy AI 

2019: High-Level Expert Group on AI: 

• Raamwerk met drie componenten en 7 vereisten;

• Componenten:

1. wettig – aan alle toepasselijke wet- en regelgeving voldoen

2. ethisch - ethische beginselen en waarden respecteren

3. robuust - zowel vanuit technisch als sociaal oogpunt



Ethics guidelines for trustworthy AI 

7 vereisten



Hoe te controleren of je (nog steeds) voldoet

• 2019: Assessment tool bij ethische richtsnoeren; high-level expert group

• 2018: AI Impact Assessment; ECP



Kennisplatform legalAIR

• Algemeen 
• per sector 

• Kennisbank
• Modeldocumenten 
• Q&A
• Use cases

 Input vanuit de NLAIC 
toepassingsgebieden



Vragen?
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