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Samenvatting van de openbare raadpleging over de toekomst van robotica en kunstmatige 

intelligentie, met de nadruk op civielrechtelijke bepalingen. 

1. Achtergrond van de openbare raadpleging over robotica en kunstmatige intelligentie 

In januari 2017 heeft het Europees Parlement een verslag aangenomen met aanbevelingen 

aan de Commissie over civielrechtelijke regels inzake robotica (2015/2103(INL)); 

rapporteur, Mady Delvaux (S&D, Luxemburg). In dit verslag drongen de leden van het 

Europees Parlement er bij de Europese Commissie op aan wetgeving aan te nemen ter 

verduidelijking van aansprakelijkheidskwesties. Verder kwamen ze met een voorstel voor een 

vrijwillige ethische gedragscode, teneinde ervoor te zorgen dat onderzoekers en ontwerpers 

overeenkomstig de wettelijke en ethische normen handelen en dat de menselijke 

waardigheid wordt geëerbiedigd bij het ontwerp en gebruik van robots. Ook wenste het 

Parlement dat de Commissie zou overwegen een Europees agentschap voor robotica en 

kunstmatige intelligentie in het leven te roepen.  

Naar aanleiding van het verslag besloot de Commissie juridische zaken (JURI) een openbare 

raadpleging te houden met als specifiek thema de toekomst van robotica en kunstmatige 

intelligentie, met de nadruk op civielrechtelijke bepalingen. Het doel van deze raadpleging 

was om een uitgebreide discussie op gang te brengen met een grote verscheidenheid aan 

belanghebbenden en om ideeën te verzamelen voor de behandeling van belangrijke ethische, 

economische, juridische en maatschappelijke vraagstukken in verband met de ontwikkelingen 

op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie.  

Het betrof een internationale openbare raadpleging. Tussen 8 februari en 1 juni 2017 mocht 

iedereen die dat wilde, een bijdrage indienen in een van de officiële talen van de EU. Bij de 

openbare raadpleging werd gebruik gemaakt van twee afzonderlijke vragenlijsten, die waren 

toegespitst op beide doelgroepen: een vragenlijst voor het algemene publiek (15 vragen) en 

een vragenlijst voor deskundigen, met 17 algemene vragen en 47 optionele vragen over 

specifieke beleidsgebieden. De raadpleging bestond deels uit meerkeuzevragen en deels uit 

open vragen om burgers, bedrijven en organisaties in staat te stellen dieper op zaken in te 

gaan. 

De raadpleging werd uitgevoerd door middel van Opinio. Deze onderzoekssoftware is 

ondergebracht in het datacentrum van het Europees Parlement. Opinio werd gebruikt om de 

raadpleging te publiceren, de bijdragen van belanghebbenden te verzamelen, de gegevens te 

beheren en een reeks verslagen te publiceren die via de link 

http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/juri/robotics.html kunnen worden 

geraadpleegd. Elk verslag bevat een overzicht van de vragen en een samenvatting met 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0005&language=nl
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gedetailleerde statistieken. Voor zover de respondent daartoe toestemming had gegeven, zijn 

de antwoorden op de open vragen ook gepubliceerd.  

2. Respondenten – belangrijkste statistieken 

Een kleine 300 respondenten hebben een bijdrage geleverd aan de raadpleging. 

Overeenkomstig de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming konden de 

respondenten kiezen tussen de volgende opties: 

 Publicatie van de bijdrage onder vermelding van persoonsgegevens; 

 Geanonimiseerde publicatie van de bijdrage (zonder vermelding van hun naam/de 

naam van de organisatie); 

 Geen publicatie, wel toestemming om de bijdrage te gebruiken voor statistische en 

analytische doeleinden. 

Tabel 1: Overzicht van de ontvangen bijdragen 

 Individuele 
respondent 

Overheidsinst
antie of 
international
e organisatie 

Organisatie of 
bedrijf 

Totaal 

Anonieme publicatie 100 0 5 105 

Publicatie onder 
vermelding van 
persoonsgegevens 

97 1 29 127 

Geen publicatie 62 1 3 66 

Totaal 259 2 37 298 

De geografische spreiding van de 259 bijdragen van individuele respondenten was als volgt: 

 de bijdragen waren afkomstig uit 23 EU-lidstaten en Noorwegen. De respondenten uit 

Duitsland, Frankrijk en Spanje waren het actiefst: 86 bijdragen werden door 

respondenten uit Duitsland ingediend, 35 door respondenten uit Frankrijk en 28 door 

respondenten uit Spanje. 

 Er werden 12 bijdragen ingediend door respondenten uit niet-EU-lidstaten (Canada, 

Colombia, Servië, Zuid-Korea, Sri Lanka, Zwitserland, Turkije en de Verenigde Staten 

van Amerika). 

De meeste respondenten vielen in de leeftijdscategorie 25-54 jaar (78%); 42% viel in de 

leeftijdscategorie 25-39 jaar. Slechts 9% van de respondenten was tussen de 15 en 24 jaar 

oud. Enkelen gaven aan 65 jaar of ouder te zijn (3%). Het merendeel van de respondenten 

was man (72%) en 27% was vrouw (1% van de respondenten wilde geen geslacht aangeven). 

De meerderheid van de respondenten (65%) had ten minste een masteropleiding afgerond. 
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Daarnaast verklaarde 42% buitenlandervaring te hebben opgedaan in het kader van werk of 

studie. 

De verdeling van de 39 bijdragen van overheidsinstanties of organisaties was als volgt: 

 2 overheidsinstanties of internationale organisaties; en 

 37 organisaties of bedrijven, waarvan 20 waren geregistreerd in het 

transparantieregister. 

De verdeling van de 37 bijdragen van organisaties was als volgt: 

 8 ondernemingen/kmo's/micro-ondernemingen/zelfstandig ondernemers;  

 7 niet-gouvernementele organisaties; 

 6 vakverenigingen;  

 5 denktanks en 5 adviesbureaus of advocatenkantoren;  

 1 universitaire instelling; 1 mediabedrijf; 1 vakbond; 

 2 niet nader omschreven instanties of organisaties en tevens 

 1 bijdrage van een niet-gespecificeerde respondent  

Wat de geografische spreiding betreft werden er bijdragen ingediend vanuit 13 EU-lidstaten 

(belanghebbenden werd verzocht aan te geven waar ze gevestigd waren en/of waar de 

activiteiten werden uitgeoefend). Met respectievelijk 25%, 17%, 11% en 8% van het totaal 

aantal bijdragen waren België, Frankrijk, Spanje en Nederland de actiefste lidstaten. 

Verder gaven 12 respondenten aan in meer dan één land gevestigd te zijn en hadden 11 van 

deze respondenten tevens vestigingen buiten de EU.  

Samen vertegenwoordigden de respondenten een grote verscheidenheid aan 

ondernemingsvormen, van micro-ondernemingen tot multinationals met meer dan 500 

werknemers. 

Tabel 2: Bedrijfsgrootte 

Aantal werknemers % van de respondenten 

1-9 44 

10-49 28 

50-249 6 
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250-499 3 

500 of meer 19 

Daarnaast waren de bijdragen vrij representatief in de zin dat de respondenten tal van 

verschillende activiteiten uitoefenden. Deze activiteiten hielden verband met sectoren als de 

informatie- en communicatiesector, wetenschappelijke en technologische gebieden, 

financiën en verzekeringen, vervoer, gezondheid, onderwijs, vastgoed, horeca, de bouw en 

de elektriciteits-, gas- en watervoorziening. 

3. Overzicht van de meningen van individuele belanghebbenden 

Over het algemeen stonden de respondenten positief tegenover robotica en kunstmatige 

intelligentie.1 Toen werd gevraagd naar hun mening over robotica, toonde 79% van de 

respondenten zich positief of zeer positief. Slechts 3% verklaarde er een negatief of zeer 

negatief beeld van te hebben. Evenzo waren de respondenten overwegend positief over 

kunstmatige intelligentie (68%) en stond slechts 7% er negatief tegenover. 

Tabel 3: Standpunt ten aanzien van robotica en kunstmatige intelligentie, in % van de 

individuele respondenten 

 Robotica Kunstmatige intelligentie 

Zeer negatief 1 2 

Negatief 2 5 

Neutraal 17 22 

Positief 47 40 

Zeer positief 32 28 

 

De standpunten waren overwegend positief. De respondenten hebben echter ook een meer 

kwalitatieve beoordeling van hun standpunten gegeven. Zo was een grote meerderheid van 

mening dat technologie zorgvuldig beheer zou vereisen en dat robotica vooral van pas zou 

komen bij zwaar en gevaarlijk werk (92%) en zou zorgen voor efficiënte methoden voor 

vervoer en levering (71%), maar vreesden sommige respondenten dat robotica banen zou 

doen verdwijnen (34%) of ongelijkheden in de samenleving zou doen ontstaan (18%). 

Tabel 4: Hoe respondenten robotica zien, in % 

 Zeer mee 

eens 

Mee 

eens 

Neutraal Mee 

oneens 

Zeer mee 

oneens 

                                                 
1 Op de website van de Commissie juridische zaken van het Europees Parlement kan een gedetailleerder en 
grafisch overzicht van de bijdragen van individuele belanghebbenden worden geraadpleegd. Dit overzicht is 
alleen beschikbaar in het Engels: http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/juri/robotics.html 
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Technologie die zorgvuldig 

beheer vereist 

57 35 4   

Noodzakelijk voor zwaar of 

gevaarlijk werk 

57 35 5   

Efficiënte methode voor 

vervoer/levering 

37 34 13 9  

Nuttig voor de samenleving, 

omdat mensen er baat bij 

hebben 

34 49 11   

Doet banen verdwijnen 9 25 31 25 9 

Leidt tot ongelijkheden 5 13 21 32 24 

 

Bij kunstmatige intelligentie blijft de bescherming van de privacy een van de belangrijkste 

punten van zorg. Het werd inderdaad door 52% van de respondenten genoemd, terwijl 

kunstmatige intelligentie door slechts 29% als een bedreiging voor de mensheid en door 16% 

als een bedreiging van de grondrechten werd gezien. 

Een overgrote meerderheid van de individuele belanghebbenden (90%) achtte de regulering 

van de ontwikkelingen op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie van belang; 

6% was tegen en 4% had geen uitgesproken mening. De voorstanders van de regulering van 

robotica en kunstmatige intelligentie noemden onder meer dat kwesties op het gebied van 

ethiek, de mensenrechten en privacy moesten worden aangepakt en dat een dominante 

positie van de industrie moest worden vermeden.  

Een overweldigende meerderheid van de voorstanders van een reguleringsaanpak gaf de 

voorkeur aan maatregelen op internationaal of EU-niveau (96%). Slechts een enkeling koos 

voor maatregelen op lidstaatniveau (4%). Als argument voor regulering op grootschaliger 

niveau werd onder meer aangevoerd dat: 

 de waarden van de EU (in het bijzonder met betrekking tot gegevensbescherming, 

privacy en ethiek) moeten worden beschermd; 

 het mondiale concurrentievermogen van de EU moet worden gewaarborgd;  

 de EU moet worden verzekerd van een vooraanstaande, normbepalende rol op 

internationale fora; 

 nivellering naar beneden moet worden voorkomen en eerlijke concurrentie binnen de 

interne markt moet worden bevorderd; 
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Volgens de respondenten zou op EU-niveau sprake zijn van meer efficiëntie dan op 

lidstaatniveau, niet alleen in het wetgevingsproces zelf maar ook bij het waarborgen van 

betere handhaving van aangenomen wetgeving. 

De respondenten achtten de nood aan regulering het hoogst in specifieke sectoren op diverse 

gebieden, van autonome voertuigen tot medische robots, zorgrobots en drones. 

Degenen die tegen regulering waren, wezen erop hoe moeilijk het is om opkomende 

technologieën te reguleren en stelden dat regulering negatieve gevolgen zou hebben voor 

innovatie, creativiteit en het concurrentievermogen.  

Tabel 5: Overzicht van de door de belanghebbenden aangedragen voordelen en nadelen 
van regulering 

Positief antwoord Negatief/ander antwoord 

Misstanden van de industrie voorkomen Regulering van opkomende technologieën is 
moeilijk of nog niet aan de orde 

Kwesties op het gebied van ethiek, de 
mensenrechten en privacy moeten worden 
aangepakt 

Regulering gaat ten koste van het 
concurrentievermogen 

Er moeten gemeenschappelijke normen 
worden vastgesteld, zodat de industrie 
zekerheid heeft  

Regulering vormt een belemmering voor 
innovatie en creativiteit 

Consumentenbescherming Scepticisme ten aanzien van regulering/het 
moet bij algemene beginselen blijven 

 
4. Overzicht van de meningen van organisaties en bedrijven 

De respondenten werd verzocht te beoordelen in hoeverre robotica en kunstmatige 

intelligentie gevolgen zouden hebben voor hun organisaties. Veranderingen in de aard van 

het werk (20%) en de mogelijkheid om met nieuwe producten/diensten te komen (20%) 

werden aangemerkt als de meest directe gevolgen, samen met veranderingen in 

organisatorische structuren en bedrijfsmodellen (14%). Verder was 15% van de respondenten 

van mening dat robotica en kunstmatige intelligentie nieuwe mogelijkheden zouden creëren 

voor ondernemers. 

Volgens de belanghebbenden staan de volgende zaken de volledige ontwikkeling van het 

potentieel van robotica en kunstmatige intelligentie het meest in de weg: 

 personele middelen, oftewel de vaardigheden en scholing van werknemers (20%); 

 houding van en acceptatie door het publiek (14%); 

 technische problemen bij het testen en toepassen van de technologie (13%); 

 technische problemen bij het ontwikkelen van de technologie (12%); 
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Nationale (10%) en Europese rechtskaders (8%) werden eveneens als belemmeringen gezien, 

hetzij in mindere mate. 

De respondenten waren van mening dat een beter financieel investeringsklimaat (17%) en 

een beter regelgevingskader (21%) beslist nuttig zouden zijn, mocht de EU maatregelen 

nemen ter bevordering van de innovatie, de productiviteit en het mondiale 

concurrentievermogen op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie. Met 

betrekking tot het regelgevingskader specificeerden sommige belanghebbenden dat de EU 

onnodige bureaucratie zou moeten vermijden en flexibiliteit zou moeten betrachten: in plaats 

van de vaststelling van een overkoepelend regelgevingskader voor robotica en kunstmatige 

intelligentie in het algemeen zou het regelgevingskader moeten worden toegespitst op 

specifieke technologische toepassingen. 

De respondenten waren van mening dat maatregelen op EU-niveau een meerwaarde zouden 

betekenen voor maatregelen op nationaal niveau, aangezien dergelijke maatregelen 

uiteenlopende nationale normen kunnen helpen voorkomen (17%) en kunnen bijdragen tot 

het bevorderen van de bescherming van de grondrechten (14%) en het creëren van 

grensoverschrijdende bedrijfsmogelijkheden (11%). Verder waren de respondenten van 

mening dat EU-financiering zou bijdragen tot de ondersteuning van innovatieve 

onderzoeksprojecten (15%), de doorgroei van kleine bedrijven (13%) en de bevordering van 

de grensoverschrijdende samenwerking tussen onderzoekers en bedrijven. 

Ook vroeg men de belanghebbenden naar hun mening over de eventuele gevolgen van de 

ontwikkeling van robotica en kunstmatige intelligentie voor hun bedrijven. De 

belanghebbenden waren overwegend positief gestemd. Ze waren van mening dat 

eindgebruikers – onder meer – zouden profiteren van de meerwaarde in termen van 

doeltreffendheid (11%), van het ontstaan van nieuwe bedrijven (10%) en van diensten van 

betere kwaliteit (10%). Tegelijkertijd maakten sommige respondenten zich zorgen over de 

eventuele negatieve gevolgen voor de privacy (6%) en de grondrechten (6%) en over het 

tekort aan de nodige hoogopgeleide werknemers (4%). 

De belanghebbenden verwachtten dat de volgende sectoren de grootste economische groei 

zouden doormaken op de korte termijn (de komende 3 à 5 jaar): logistiek en vervoer (19%), 

de gezondheidszorg (14%), de be- en verwerkende industrie (13%), consumentenrobots zoals 

robots die voor huishoudelijke apparaten worden gebruikt, het onderwijs (13%) en financiële 

diensten (10%). Autonome voertuigen (29%), medische robots (16%), drones (13%) en 

technologieën voor het "repareren" en "verbeteren" van mensen zouden de belangrijkste 

beleidsgebieden binnen deze sectoren zijn waar de nood aan optreden van de EU het hoogst 

is. Tot slot zouden bepaalde kwesties dringend moeten worden aangepakt, waaronder 
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aansprakelijkheidsregels (21%), connectiviteit, intellectueel eigendom en gegevensverkeer 

(20%) en ethiek (19%). 

Uit de antwoorden van beide groepen respondenten – individuele respondenten en 

organisaties – blijkt dat aansprakelijkheid het dringendste probleem is (51% van de 

respondenten gaf aan zeer bezorgd te zijn, 30% verklaarde bezorgd te zijn en de overige 19% 

was niet bezorgd of had geen uitgesproken mening). Toen werd gevraagd om te beoordelen 

of bij het bestaande EU-regelgevingskader voldoende aandacht uitgaat naar 

aansprakelijkheidskwesties, bleken de meningen echter nogal uiteen te lopen. Rond de 38% 

van de respondenten antwoordde dat wijzigingen niet nodig zijn; 18% vond juist dat het 

bestaande regelgevingskader ingrijpend moet worden gewijzigd; 21% was van mening dat er 

enkele wijzigingen moeten worden aangebracht op het gebied van contractuele en niet-

contractuele aansprakelijkheid; en 14% zou graag zien dat er, naast het bestaande 

regelgevingskader, een niet-wetgevingsinstrument in gebruik wordt genomen. 

Er werd ook specifiek gevraagd of de belanghebbenden voorstander waren van regulering op 

het gebied van slimme robots, met inbegrip van: 

 een gemeenschappelijke Europese definitie van het begrip "slimme robot" en de 

elementen die een dergelijke definitie moet bevatten; 

 een registratiesysteem voor geavanceerde robots op EU-niveau en de vormgeving 

ervan; 

 een EU-kader voor maatschappelijk en ethisch verantwoorde technologische 

ontwikkeling.  

Aan de respondenten werd gevraagd welke beginselen er moeten worden geëerbiedigd, 

mocht op EU-niveau een richtinggevend ethisch kader of een gedragscode voor robotica-

ingenieurs worden ingesteld. De respondenten waren van mening dat "geen schade 

toebrengen" – het beginsel dat robots allereerst geen schade mogen toebrengen aan mensen 

– het belangrijkste beginsel is, gevolgd door verantwoordingsplicht – anticiperen op en 

verantwoording afleggen voor de eventuele maatschappelijke, milieu- en gezondheidsimpact 

van robotica op zowel huidige en toekomstige generaties als de veiligheid. 

De meerderheid van de respondenten (zo'n 60%) was tegen het creëren van een specifieke 

rechtspersoonlijkheid voor robots. Volgens de belanghebbenden hoefde er geen verplichte 

verzekering te worden ingesteld voor schade die door autonome robots wordt veroorzaakt. 

Evenmin zagen zij de noodzaak in van de instelling van een verplicht verzekerings- en 

vergoedingsfonds. 

Ten aanzien van de noodzaak van Europese maatregelen op het gebied van connectiviteit, 

intellectueel eigendom en gegevensverkeer waren de meningen verdeeld. Volgens 
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organisaties zou de EU prioriteit moet geven aan de volgende zaken: vrij verkeer van 

gegevens, onderling verbonden robots en de veiligheid van netwerken voor kunstmatige 

intelligentie, de bescherming van persoonsgegevens, alsook privacy in de communicatie 

tussen mensen, robots en kunstmatige intelligentie.  

 
5. Uitkomsten van de raadpleging en vervolgstappen 

De uitkomsten van de raadpleging zullen het Europees Parlement helpen bij de behandeling 

van de ethische, economische, juridische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied 

van robotica en kunstmatige intelligentie voor civiel gebruik. Ook zouden ze het Parlement 

kunnen helpen eventuele vervolgstappen te ondernemen en toekomstig beleid uit te 

stippelen op EU-niveau, zo nodig met inbegrip van de herziening van horizontale en/of 

sectorspecifieke EU-wetgeving of de invoering van nieuwe wetgeving.  

De ontvangen bijdragen geven niet het officiële standpunt van het Europees Parlement en 

zijn diensten weer. Zij zijn dan ook geen voorbode van toekomstige besluiten van het 

Europees Parlement over het al dan niet voorstellen van wetgeving op dit gebied of over het 

al dan niet treffen van andere relevante maatregelen.  

De uitkomsten van de raadpleging worden opgenomen in het komende verslag van de 

Onderzoeksdienst van het Europees Parlement over de kosten van een niet-verenigd Europa 

op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie. Dit verslag zal naar verwachting in 

oktober 2018 worden gepubliceerd en op de "denktank"-website van het Europees Parlement 

worden geplaatst: 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/search.html?contributor=eava 
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