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➢ Wat is AI? 

➢ Regulering van AI

➢ AI en BCA

➢ Wat brengt 2022 en 2023? 



• AI zomers en winters

AI is niet nieuw

Bron: https://towardsdatascience.com/history-of-the-first-ai-winter-6f8c2186f80b

Wat is AI? 



• Niet één aanvaarde definitie

• AI < data wetenschappen < computerwetenschappen

Bron: https://artificialintelligencezone.com/what-is-general-or-strong-ai-in-simple-terms/

AI-systemen zijn gericht/zwak 

Wat is AI? 



• AI betreft veel velden en gebruik in veel sectoren

• Twee grote stromingen

Kennis-gebaseerd (symbolic AI) 

top-down 
Data-gedreven (machine learning) 

bottom-up

Wat is AI? 



Regulering van AI



• Bestaande regelgevende kaders

• Voorstel EU Verordening AI

Regulering van AI 

• Bestaande ethische kaders

• AI HLEG

• UNESCO aanbeveling (2021)

AI opereert niet in een vacuüm 



Regulering van AI 

Voorstel EU Verordening AI 

(april 2021)

Belang BCA? 

2022: Raad en EP 



• BCA (nationaal) en AI (transnationaal)

AI en BCA – Algemeen 



Algemeen

• Februari 2017: EP Recommendation on Civil Law Rules Robots

• Maart 2018: Expert Groups PLDF and NTF

• November 2019:  NTF report ‘Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital 
technologies’

• Februari 2020: Report Safety & Liability AI 

• Juli 2020: JURI Study Liability and AI 

• Oktober 2020: EP Recommendation civil liability AI operators 

• Publieke consultatie aansprakelijkheid en AI (tot januari 2022) 

AI en BCA – Algemeen 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=36608
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report-safety-liability-artificial-intelligence-feb2020_en_1.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL_STU(2020)621926_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html


• Blijvend belang (vangnet) 

• Veelheid actoren 

• Schending specifieke gedragsnorm

➢ nood aan technische en veiligheidstandaarden/normen
➢ belang AIA en Voorst. Productveiligheidsverordening 

• Algemene zorgvuldigheidsnorm 

➢ belang in AI context 
➢ vereiste redelijke voorzienbaarheid van schade →

autonomie
➢ complex voor producent en operator 
➢ gebruik zelfrijdende wagen?

AI en BCA – Foutaansprakelijkheid 



• Wet/Richtlijn Productaansprakelijkheid 

• Producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt 

door gebrek in product

➢ software / algoritme = product? 

➢ wanneer is AI gebrekkig?

➢ verweermiddelen 

AI en BCA – Productaansprakelijkheid 
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• Art. 2 RPA: product = roerende goederen (+ elektriciteit)

• Software als dienst? 

• Software/algoritme als product? 

• Art. 2 WPA: elk lichamelijk roerend goed

AI en BCA – Productaansprakelijkheid 



• Rechtmatige veiligheidsverwachtingspatroon (consumer expectations)

➢ redelijkerwijze voorzienbare gebruik

➢ tijdstip van inverkeerstelling

➢ presentatie van het product

➢ standaarden 

• Moeilijke toepassing in AI-context

➢ niet evident voor AI: innovatief, vergelijking mens/technologische alternatieven, AI-
eigenschappen

➢ hoge veiligheidsverwachtingen in bepaalde sectoren 

➢ ‘referentie’ AI-systeem

AI en BCA – Productaansprakelijkheid 



• Geen aansprakelijkheid als aannemelijk dat gebrek niet bestond op 

ogenblik waarop product in verkeer gebracht/later is ontstaan 

➢ cf. autonome en zelflerende karakter AI? 

➢ evolutie naar dynamisch productaansprakelijkheidsrecht

✓ voldoende ingrijpende update/grade: in verkeer brengen nieuw product

✓ volledig uitschakelen voor AI-systemen? 

✓ voorstel EC Expertenrapport

AI en BCA – Productaansprakelijkheid 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=36608


• Gelijkaardige discussies als bij productaansprakelijkheid 

• Software als zaak? Gebrekkige AI (cf. vergelijking ‘modelzaak’)? 

• Voorstel EP 20 oktober 2020

• Wenselijkheid EU regime?

AI en BCA – Aansprakelijkheid bewaarder



• Hoge bewijslast

• Gebrek, fout, causaliteit,….

• Bijna onmogelijk (?): expertise, informatieasymmetrie

→ oplossingen: omkering/verlaging bewijslast, strike

aansprakelijkheid, rechtspersoonlijkheid AI,…

AI en BCA – Bewijslast



• Voorstel voor een AI-Verordening? 

• Initiatieven volgend op publicatie consultatie januari 2022

• Aandacht voor operatoren en productaansprakelijkheid 

• Volledig nieuw wetgevend kader BCA <-> ‘gerichte’ aanpassingen 

• Belang standaarden 

• Belang rechters 

• Policy prototyping 

Wat brengt 2022 nog en 2023? 
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