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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het recht op een eerlijk proces een grondrecht en een juridisch bindend 
recht is, dat is verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens met het oog op de rechtshandhaving; 
overwegende dat het van toepassing is tijdens de volledige strafprocedure, met inbegrip 
van de rechtshandhaving, en dat de vrijwaring ervan, in alle fasen van de procedure, het 
onmogelijk maakt maatregelen te nemen, met inbegrip van technische maatregelen, die 
direct of indirect tot gevolg hebben dat de rechten van de verdediging hun inhoud 
verliezen; overwegende dat de waarborgen die aan dit beginsel verbonden zijn, met name 
die van een “onafhankelijke rechtbank”, “gelijkheid voor de wet” en het vermoeden van 
onschuld, strenger zijn op het gebied van het strafrecht; overwegende dat deze rechten in 
alle omstandigheden moeten worden geëerbiedigd, met name in het kader van het gebruik 
van artificiële intelligentie (AI), vooral gezien het feit dat op AI gebaseerde technologieën 
gevolgen kunnen hebben voor diverse mensenrechten;

B. overwegende dat de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met de 
algemene verordening gegevensbescherming (AVG)1 en, in voorkomend geval, met 
andere toepasselijke wetgeving, te allen tijde van toepassing is;

C. overwegende dat er bij AI en aanverwante technologieën, met inbegrip van het zelflerend 
vermogen van deze technologieën, altijd een bepaalde mate van menselijke tussenkomst 
komt kijken;

D. overwegende dat AI het potentieel heeft om een vast onderdeel te worden van 
strafrechtstelsels;

E. overwegende dat AI en aanverwante technologieën een prioriteit vormen voor de Unie 
gezien de snelle ontwikkelingen in de technologiesector en het belang van waakzaamheid 
ten aanzien van de huidige en toekomstige gevolgen daarvan voor het unieke Europese 
stelsel van intellectuele-eigendomsrechten; overwegende dat AI en aanverwante 
technologieën reeds in diverse sectoren worden ingezet, bijvoorbeeld in robotica, in het 
vervoer en in de gezondheidszorg;

F. overwegende dat technologieën zoals AI en aanverwante technologieën op het gebied van 
het strafrecht kunnen worden gebruikt om de criminaliteitscijfers terug te dringen, 
bepaalde procedures te vergemakkelijken door gebruik te maken van statistische 
gegevensanalyse bij misdaadanalyse en -preventie, en strafzaken op te sporen en te 
onderzoeken; overwegende dat de Unie haar capaciteiten op het gebied van software, 
gegevensopslag en AI-technologieën verder moet ontwikkelen om tekortkomingen op het 
gebied van gegevensbescherming en privacy te verbeteren;

1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
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G. overwegende dat deze technologieën kunnen worden gebruikt om geanonimiseerde 
statistische databanken tot stand te brengen die autoriteiten, academici en wetgevers 
kunnen helpen bij het analyseren van cijfers en het efficiënt vormgeven van beleid om 
criminaliteit te voorkomen en overtreders te helpen met succes in de samenleving te re-
integreren;

H. overwegende dat het rechtskader voor AI en de toepassing daarvan op het strafrecht waar 
nodig wetgevende maatregelen moet omvatten, te beginnen met verplichte maatregelen ter 
voorkoming van praktijken die de grondrechten en fundamentele vrijheden ongetwijfeld 
zouden ondermijnen;

I. overwegende dat, wegens de intrinsiek ondoorzichtige aard van AI-systemen, de nieuwe, 
in de context van de strafrechtspleging gebruikte instrumenten in strijd kunnen zijn met 
een aantal grondrechten;

J. overwegende dat het nodig is de mogelijke risico’s in verband met de toepassing van AI-
systemen op het gebied van het strafrecht te voorkomen en te beperken teneinde de 
grondrechten van de verdachten en aangeklaagden in strafrechtzaken te beschermen;

1. benadrukt dat het van cruciaal belang is zorgvuldig na te gaan wat de risico’s zijn van het 
gebruik van AI, zoals discriminatie en schending van de privacy, en rekening te houden 
met alle ethische en operationele implicaties van het gebruik van AI en aanverwante 
technologieën voor onze samenleving, met name door overheids-, politiële en 
gerechtelijke instanties in strafrechtstelsels, alsook met aansprakelijkheids- en 
bewijskwesties bij eventuele fouten in verband met de werking van AI-systemen; is van 
oordeel dat er een duidelijk regelgevingskader nodig is om grenzen te trekken en de 
nodige waarborgen te bieden; is van mening dat ethische beginselen, zoals die welke zijn 
vastgelegd in het “Europees ethisch handvest voor het gebruik van AI in strafrechtstelsels 
en hun omgeving” van de Raad van Europa, moeten worden in aanmerking genomen en 
geëerbiedigd door openbare en particuliere entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het 
oorspronkelijke design en de ontwikkeling van AI-instrumenten en -diensten, opdat alle 
sociale actoren over volledige informatie kunnen beschikken over de bedrijfsstructuren 
van ondernemingen die AI-programma’s maken; benadrukt het belang van de menselijke 
factor, die altijd verantwoordelijk moet zijn voor de uiteindelijke besluitvorming bij het 
gebruik van op AI-technologie gebaseerde software en binnen het strafrechtstelsel, zowel 
bij de handhaving door de politie als bij de strafrechtspraak; herhaalt dat software voor 
biometrische herkenning alleen mag worden ingezet in situaties waarin dit duidelijk 
gerechtvaardigd is;

2. beklemtoont dat evenwicht tot stand moet worden gebracht en in stand moet worden 
gehouden tussen het gebruik van AI-systemen in strafzaken en de eerbiediging van alle 
grondrechten en procedurele waarborgen waarin het Europees en het internationaal recht 
voorzien;

3. onderstreept hoe belangrijk het is dat AI bij de besluitvorming met gepaste inachtneming 
van de beginselen van de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht 
wordt gebruikt;

4. verzoekt de Commissie om verdere verduidelijking van de voorschriften voor het 
beschermen en delen van met behulp van AI en aanverwante technologieën verzamelde 
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gegevens door instanties die bevoegd zijn voor de verzameling en/of verwerking van deze 
gegevens, met inbegrip van niet-persoonsgebonden en geanonimiseerde gegevens die 
direct of indirect kunnen leiden tot de identificatie van personen, met volledige 
inachtneming van de AVG en de e-privacyrichtlijn2; benadrukt verder dat het recht op een 
eerlijk proces voor burgers en rechtzoekenden het recht moet omvatten om deze gegevens 
te raadplegen, met name wanneer de desbetreffende gegevens via hun persoonlijke 
toestellen of apparaten worden verzameld, in overeenstemming met de AVG, maar ook 
opdat zij hun rechten van de verdediging kunnen uitoefenen zodra zij wettelijk 
aansprakelijk worden gesteld;

5. benadrukt het belang van meer transparantie van AI-systemen die in strafzaken worden 
gebruikt om gerechtelijk toezicht mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat ontwikkelaars 
van AI en aanverwante technologieën zorgen voor een voldoende mate van transparantie 
van algoritmen en algoritmische beslissingen ten behoeve van bevoegde autoriteiten en 
burgers; benadrukt het algemene recht van partijen om toegang te krijgen tot processen op 
het gebied van gegevensverzameling, prognostische beoordelingen die worden gebruikt 
voor misdaadpreventie, het catalogiseren en evalueren van bewijsmateriaal uit misdrijven 
en het bepalen of een verdachte een gevaar voor de samenleving kan vormen indien dit 
niet wordt beperkt door bestaande EU-wetgeving, zoals Richtlijn (EU) 2016/6803; 
benadrukt bovendien dat het belangrijk is toegang te hebben tot door AI geproduceerde of 
ondersteunde output en uiteindelijk de verantwoordelijkheid vast te stellen voor de 
kennisgevingsprocedures en de rol van AI en aanverwante technologieën in strafzaken, 
met name met betrekking tot de analyse van grote hoeveelheden bewijsmateriaal in 
strafrechtelijke onderzoeken en de identificatie van verdachten of slachtoffers van 
misdrijven; herinnert aan het belang van kwesties met betrekking tot governance, 
grondrechten en procedurele waarborgen, non-discriminatie, verantwoordingsplicht, 
transparantie, onpartijdigheid, billijkheid en de intellectuele integriteit van AI en 
aanverwante technologieën, en benadrukt dat menselijk toezicht hierbij te allen tijde moet 
worden gewaarborgd; dringt erop aan dat gerechtelijke autoriteiten verplicht worden hun 
beslissingen te rechtvaardigen, ook wanneer zij gebruikmaken van bewijzen die met door 
AI ondersteunde technologieën zijn geleverd, die een hoog niveau van rechterlijke 
toetsing en strenge ontvankelijkheidscriteria vereisen, in overeenstemming met zijn 
resolutie van 16 februari 2017 over robotica4, waarin wordt benadrukt dat het altijd 
mogelijk moet zijn de achterliggende gedachte te verstrekken achter elk besluit dat wordt 
genomen met behulp van AI en dat gevolgen kan hebben voor het leven van een of meer 
personen; herinnert aan het onderscheid tussen het gebruik van AI en aanverwante 
technologieën op het gebied van misdaadpreventie en strafrechtspraak; benadrukt dat AI-
technologieën te allen tijde een ondergeschikte rol moeten vervullen;

6. wijst erop dat overheidsinstanties die zich bezighouden met rechtshandhaving 

2 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie 
(PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).
3 Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met 
het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 119 van 4.5.2016, 
blz. 89).
4 Resolutie van het Europees Parlement van 16 februari 2017 met aanbevelingen aan de Commissie over 
civielrechtelijke regels inzake robotica (PB C 252 van 18.7.2018, blz. 239).
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verantwoordelijk kunnen zijn voor het ernstigste misbruik van AI en aanverwante 
technologieën, zoals grootschalig toezicht, profilering en voorspellende 
politieprogramma’s aan de hand waarvan kan worden bepaald waar zich waarschijnlijk 
misdaden zullen voordoen, waar verdachten zich waarschijnlijk bevinden, hoe kwetsbaar 
mensen zijn, hoe waarschijnlijk het is dat iemand ten prooi valt, als vermist wordt 
opgegeven of het slachtoffer of de dader wordt van huiselijk geweld of een seksueel 
misdrijf, evenals inbreuken op het recht op een eerlijk proces;

7. onderstreept het belang van het gebruik van automatisch gegenereerde gegevens bij de 
verzameling en analyse van bewijsmateriaal; wijst erop dat fouten of eventueel misbruik 
tijdens de analyse en interpretatie van invoergegevens en resultaten, zowel in verband met 
misdaadpreventie als strafrechtspraak, door menselijk toedoen kunnen worden 
veroorzaakt; pleit er daarom voor de analyse van de doeltreffendheid en geschiktheid van 
het gebruik van AI-technologieën in alle besluitvormingsprocessen voorzichtig te 
benaderen;

8. verzoekt alle bevoegde overheidsinstanties, en met name rechtshandhavingsinstanties 
zoals politiële en gerechtelijke instanties, het publiek te informeren en voldoende 
transparantie te waarborgen met betrekking tot hun gebruik van AI en aanverwante 
technologieën bij de uitoefening van hun bevoegdheden, met name in strafzaken;

9. acht het van essentieel belang dat bij de toepassing van AI-systemen in het kader van 
strafzaken de grondbeginselen van de strafvervolging worden nageleefd, waaronder het 
recht op een eerlijk proces, het beginsel van het vermoeden van onschuld en het recht op 
een doeltreffende voorziening in rechte, en dat ook het toezicht op en een onafhankelijke 
controle van de geautomatiseerde besluitvormingssystemen worden gewaarborgd;

10. onderstreept het belang van het “human in command”-beginsel en van de verificatie van 
door AI geproduceerde of ondersteunde resultaten; herinnert aan het belang van kwesties 
op het gebied van governance, transparantie, verklaarbaarheid en verantwoordingsplicht 
om de eerbiediging van de grondrechten te waarborgen en eventuele gebreken met 
betrekking tot AI te voorkomen;

11. beklemtoont een behoedzame houding in te nemen ten aanzien van software voor 
biometrische herkenning; wijst op de ambiguïteit die voortvloeit uit een inherent gebrek 
aan gegevensbescherming en inbreuken op gegevensprivacy; neemt met bezorgdheid 
kennis van de samensmelting van de persoonsgegevens van burgers uit de Europese Unie 
door derde landen via ontwikkelaars en aanbieders uit de private sector;

12. herinnert eraan dat AI, in overeenstemming met de huidige EU-regels inzake 
gegevensbescherming en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, alleen 
kan worden gebruikt voor biometrische herkenning op afstand, op voorwaarde dat voor dit 
gebruik een gegronde reden bestaat en dat er sprake is van evenredigheid en passende 
waarborgen; is ingenomen met de aanbevelingen van de deskundigengroep op hoog 
niveau inzake AI van de Commissie voor een evenredig, goed overwogen en op risico’s 
gebaseerd gebruik van technologie voor biometrische herkenning, in overeenstemming 
met de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens; wijst erop dat de 
toepassing van deze technologie op grond van de bestaande wetgeving duidelijk moet 
worden gerechtvaardigd, en dat de Commissie moet nagaan hoe deze aanbevelingen op 
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doeltreffende wijze kunnen worden geïntegreerd, met bijzondere aandacht voor het recht 
op privacy en de bescherming van persoonsgegevens;

13. meent ten stelligste dat door AI of aanverwante technologieën genomen beslissingen, met 
name op het gebied van rechtspraak en rechtshandhaving, die directe en aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de rechten en plichten van natuurlijke of rechtspersonen, aan 
strenge menselijke toetsing en een eerlijk proces moeten worden onderworpen;

14. acht het noodzakelijk te analyseren of het wenselijk is rechtshandhavingsbeslissingen 
gedeeltelijk aan AI te delegeren en, zo ja, onder welke voorwaarden en in welke situaties 
een dergelijk gebruik van AI kan worden toegestaan; is van oordeel dat uiterst voorzichtig 
moet worden omgegaan met AI en aanverwante technologieën die besluiten van 
overheidsinstanties kunnen vervangen; benadrukt dat krachtige ethische beginselen en 
specifieke gedragscodes voor het ontwerp en het gebruik van AI moeten worden 
ontwikkeld om de rechtshandhavings- en gerechtelijke instanties te helpen ingeval 
rechtshandhavingsbeslissingen aan AI worden gedelegeerd; verwijst in dit verband naar 
de lopende werkzaamheden in de Commissie juridische zaken.
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