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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en 
gerechtelijke instanties in strafzaken
(2020/2016(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name de artikelen 2 en 6, en 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden,

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met 
betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (ETS 108),

– gezien de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's getiteld 
“Vertrouwen kweken in mensgerichte kunstmatige intelligentie” van 8 april 20191,

– gezien het Witboek van de Commissie getiteld “Kunstmatige intelligentie - een 
Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen” van 19 februari 20202,

– gezien de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's getiteld “Een 
Europese datastrategie” van 19 februari 20203,

– gezien 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 (algemene verordening gegevensbescherming)4,

– gezien 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 en tot 
intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad5,

1 COM(2019)0168.
2 COM(2020)0065.
3 COM(2020)0066.
4 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.
5 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89.
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– gezien Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door instellingen, organen en instanties van de Unie 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG6,

– gezien 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 (richtlijn betreffende 
privacy en elektronische communicatie)7,

– gezien Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de 
Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 
2009/968/JBZ van de Raad8,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

- gezien de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
Commissie juridische zaken, 

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende dat digitale technologieën in het algemeen en kunstmatige intelligentie 
(AI) in het bijzonder buitengewoon veelbelovend zijn; overwegende dat AI een van de 
strategische technologieën van de 21e eeuw is, welke aanzienlijke voordelen op het 
gebied van efficiëntie, nauwkeurigheid en comfort opleveren, en bijgevolg een positieve 
verandering van de Europese economie teweegbrengen; overwegende dat AI geen doel 
op zich mag zijn, maar een instrument moet zijn dat ten dienste staat van mensen, met 
als uiteindelijke doel het menselijke welzijn te vergroten;

B. overwegende dat de ontwikkeling van AI de waarden waarop de Unie is gegrondvest, 
met name menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en 
eerbiediging van de mensenrechten, in acht moet nemen;

C. overwegende dat betrouwbare AI-systemen verantwoording moeten kunnen afleggen, 
voor iedereen moeten zijn ontworpen (met aandacht in hun ontwerp voor kwetsbare, 
gemarginaliseerde bevolkingsgroepen), niet-discriminerend, veilig en transparant 
moeten zijn en de autonomie en de grondrechten van de mens moeten eerbiedigen;

D. overwegende dat de Unie samen met de lidstaten een cruciale verantwoordelijkheid 
draagt om ervoor te zorgen dat de beleidskeuzes in verband met de ontwikkeling, de 
toepassing en het gebruik van AI-applicaties op het gebied van de rechterlijke macht en 
de rechtshandhaving, op transparante wijze worden gemaakt, de beginselen van 

6 PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39.
7 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.
8 PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53.
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noodzakelijkheid en evenredigheid in acht worden genomen, en dat de vastgestelde 
beleidsmaatregelen en maatregelen de grondrechten in de Unie ten volle waarborgen;

E. overwegende dat AI-toepassingen grote mogelijkheden bieden op het gebied van 
rechtshandhaving, met name kunnen bijdragen aan de verbetering van de werkmethoden 
van rechtshandhavingsinstanties en justitiële autoriteiten, en een doeltreffender 
bestrijding van bepaalde vormen van criminaliteit, met name financiële criminaliteit, het 
witwassen van geld en de terrorismefinanciering, alsook bepaalde soorten 
cybercriminaliteit;

F. overwegende dat een duidelijk model voor het toeschrijven van de juridische 
verantwoordelijkheid voor de potentiële schadelijke gevolgen van AI-systemen op het 
gebied van het strafrecht absoluut noodzakelijk is;

G. overwegende dat AI-toepassingen die bij de rechtshandhaving worden gebruikt, onder 
meer bestaan uit gezichtsherkenningstechnologie, automatische 
nummerplaatherkenning, identificatie van de spreker, spraakidentificatie, 
spraakafzientechnologieën, fonetisch toezicht (d.w.z. algoritmen voor 
geweerschotdetectie), autonoom onderzoek en analyse van geïdentificeerde databanken, 
prognoses (voorspellend politiewerk en analyse van misdaadhotspots), instrumenten 
voor het opsporen van gedrag, autonome instrumenten voor het opsporen van financiële 
fraude en terrorismefinanciering, monitoring van de sociale media (scraping en 
harvesting voor dataminingconnecties), International Mobile Subscriber Identity 
(IMSI)-catchers, en geautomatiseerde bewakingssystemen waarin verschillende 
detectiemogelijkheden zijn verwerkt (zoals camera’s voor hartslagdetectie en 
thermische camera’s); overwegende dat de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de 
bovengenoemde toepassingen sterk uiteenlopen;

H. overwegende dat AI-instrumenten en -toepassingen ook wereldwijd door de rechterlijke 
macht worden gebruikt, onder meer bij veroordeling, de berekening van de kans op 
recidive en de vaststelling van de proeftijd;

I. overwegende dat het gebruik van AI bij rechtshandhaving een aantal potentiële risico’s 
met zich meebrengt, zoals ondoorzichtige besluitvorming, verschillende vormen van 
discriminatie, en risico’s in het kader van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens, de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en 
informatie, en het vermoeden van onschuld;

J. overwegende dat AI-systemen die worden gebruikt door rechtshandhavingsinstanties 
ook kwetsbaar zijn voor door AI aangedreven aanvallen; overwegende dat de daaruit 
voortvloeiende schade in deze situaties potentieel nog aanzienlijker is en kan leiden tot 
een exponentiële toename van de schade voor zowel individuen als groepen;

1. herhaalt dat, aangezien de verwerking van grote hoeveelheden gegevens de kern vormt 
van AI, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens 
van toepassing is op alle gebieden van AI, en dat het rechtskader van de Unie voor 
gegevensbescherming en privacy volledig moet worden nageleefd;

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-oplossingen voor de rechtshandhaving en de rechterlijke 
macht ook de beginselen van non-discriminatie, vrij verkeer, het vermoeden van onschuld 
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en de rechten van de verdediging, vrijheid van meningsuiting en informatie, vrijheid van 
vergadering en vereniging, gelijkheid voor de wet, en het recht op een effectief 
rechtsmiddel en een eerlijk proces, volledig in acht moeten nemen;

3. is in dit verband van mening dat elk AI-instrument dat door de 
rechtshandhavingsinstanties of de rechterlijke macht is ontwikkeld of gebruikt, ten minste 
veilig, beveiligd en geschikt voor het beoogde doel moet zijn, en de beginselen van 
billijkheid, verantwoordingsplicht, transparantie en verklaarbaarheid in acht moet nemen, 
en dat de invoering ervan moet worden onderworpen aan een strikte noodzakelijkheids- 
en evenredigheidstoets;

4. benadrukt hoe belangrijk het is om grootschalige surveillance door middel van AI-
technologieën te voorkomen en om toepassingen die erin zouden resulteren, te 
verbieden;

5. wijst op het potentieel voor vooringenomenheid en discriminatie als gevolg van het 
gebruik van AI-toepassingen en instrumenten voor machinaal leren; merkt op dat 
vooringenomenheid inherent kan zijn aan de onderliggende gegevensreeksen, met name 
wanneer historische gegevens worden gebruikt, ingevoerd door de ontwikkelaars van de 
algoritmen of gegenereerd wanneer de systemen in reële omgevingen worden toegepast;

6. benadrukt het feit dat veel op grond van algoritmen gestuurde identificatietechnologieën 
niet-blanke personen, kinderen, ouderen en vrouwen onevenredig vaak verkeerd 
identificeren;

7. wijst op de asymmetrie in macht tussen degenen die AI-technologieën ontwikkelen en 
gebruiken en degenen die met die technologieën interageren en daar aan onderworpen 
zijn;

8. onderstreept dat de beveiligings- en veiligheidsaspecten van de AI-systemen die bij 
rechtshandhaving worden gebruikt zorgvuldig moeten worden overwogen, en voldoende 
robuust en bestendig moeten zijn om de mogelijk catastrofale gevolgen van kwaadaardige 
aanvallen op AI-systemen te voorkomen;

9. acht het noodzakelijk om een duidelijke en billijke regeling vast te stellen voor het 
toeschrijven van de juridische verantwoordelijkheid voor de potentiële negatieve 
gevolgen van deze geavanceerde digitale technologieën;

10. benadrukt dat in gerechtelijke en rechtshandhavingscontexten de definitieve beslissing 
altijd moet worden genomen door een mens, die verantwoordelijk kan worden gehouden 
voor de genomen beslissingen, en dat de mogelijkheid van een rechtsmiddel moet worden 
geboden;

11. roept op tot verklaarbaarheid en transparantie van algoritmen om ervoor te zorgen dat de 
ontwikkeling, invoering en het gebruik van AI-systemen voor de rechterlijke macht en de 
rechtshandhaving in overeenstemming zijn met de grondrechten en vertrouwen genieten 
van de burgers, alsook om ervoor te zorgen dat de door AI-algoritmen gegenereerde 
resultaten begrijpelijk zijn voor de gebruikers en degenen die aan deze systemen worden 
onderworpen, en dat er transparantie is ten aanzien van de brongegevens en de wijze 
waarop het systeem tot een bepaalde conclusie is gekomen;
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12. roept op tot traceerbaarheid van AI-systemen waardoor de capaciteiten en beperkingen 
van de systemen worden vastgelegd en de grondslag van de totstandkoming van de 
bepalende kenmerken van een beslissing wordt geregistreerd;

13. verzoekt om een verplichte beoordeling van het effect op grondrechten die moet worden 
verricht voorafgaande aan de invoering of gebruik van elk AI-systeem voor de 
rechtshandhaving en de rechterlijke macht, om elk potentieel risico voor grondrechten te 
beoordelen;

14. dringt aan op verplichte periodieke controle van alle AI-systemen die worden gebruikt 
door rechtshandhavingsinstanties en de rechterlijke macht om algoritmische systemen te 
testen en te evalueren nadat deze operationeel zijn geworden, teneinde ongewenste en 
negatieve effecten op te sporen, te onderzoeken, te diagnosticeren en te corrigeren;

15. dringt aan op een moratorium op de invoering van gezichtsherkenningssystemen voor 
rechtshandhaving, totdat de technische normen kunnen worden beschouwd als volledig 
in overeenstemming met de grondrechten, de afgeleide resultaten niet-discriminerend zijn 
en het vertrouwen van het publiek in de noodzaak en de evenredigheid van de toepassing 
van dergelijke technologieën wordt gewaarborgd;

16. roept op tot meer algemene transparantie van de lidstaten en tot een volledig overzicht 
van het gebruik van AI-toepassingen in de Unie, uitgesplitst naar rechtshandhavings- en 
gerechtelijke autoriteiten van de lidstaten, het soort instrument dat wordt gebruikt, de 
soorten misdrijven waarop die worden toegepast en de ondernemingen waarvan de 
instrumenten worden gebruikt;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.



PE652.625v01-00 8/9 PR\1206735NL.docx

NL

TOELICHTING

Artificiële Intelligentie (AI) is een van de strategische technologieën van de 21e eeuw, welke 
aanzienlijke voordelen op het gebied van efficiëntie, nauwkeurigheid en comfort opleveren, en 
bijgevolg een positieve verandering van de Europese economie teweegbrengen. AI-
toepassingen hebben onder meer de gezondheidszorg verbeterd, de landbouw efficiënter 
gemaakt, bijgedragen aan beperking van de klimaatverandering en de productie-efficiëntie 
verhoogd.

AI is een van de belangrijkste prioriteiten van de huidige Commissie. Commissievoorzitter 
Ursula von der Leyen heeft in haar politieke beleidslijnen aangekondigd dat zij de menselijke 
en ethische implicaties van AI op gecoördineerde Europese wijze zal aanpakken en zal 
nadenken over een beter gebruik van big data voor innovatie. Het feit dat AI als een EU-kwestie 
wordt beschouwd is gepaard gegaan met een reflectie over de wijze waarop voor vertrouwen in 
AI-technologieën kan worden gezorgd, en op welke wijze kan worden gewaarborgd dat AI de 
EU-grondrechten niet in het gedrang brengt. 

Meerdere jaren voordat de Commissie besloot daarvan een hoge prioriteit te maken werd AI al 
door het Europees Parlement aan de orde gesteld. Het belang dat het Parlement aan dit 
onderwerp hecht blijkt uit de verschillende resoluties die sinds 2016 over big data, robotica en 
artificiële intelligentie zijn aangenomen. In de resoluties zijn de verschillende gevolgen van AI 
belicht en de wijze waarop AI invloed heeft op de welvaart, onderwijs, technologie, rechten en 
grondrechten, alsook op de sector in het algemeen. In deze resoluties wordt gewezen op de 
noodzaak een “op de mens gerichte” aanpak te kiezen, gebaseerd op de eerbiediging van de 
grondrechten, met name het EU-handvest en het EU-gegevensbeschermingskader. 

“AI is een verzameling technologieën die data, algoritmen en rekenkracht combineren. De 
toename in rekenkracht en de steeds grotere beschikbaarheid van data zijn dan ook belangrijke 
drijfveren achter de huidige opkomst van AI.”1. AI is in de kern gebaseerd op de verzameling, 
analyse en terugkerende accumulatie van grote hoeveelheden gegevens, met inbegrip van 
persoonsgegevens, uit diverse bronnen, die automatisch worden verwerkt met behulp van 
computeralgoritmen en geavanceerde gegevensverwerkingstechnieken. Deze technieken 
gebruiken zowel opgeslagen als gestreamde gegevens om bepaalde correlaties, trends en 
patronen te genereren (big data-analyse). De gegevens die voor AI worden gebruikt, zijn niet 
alleen van particulieren afkomstig. AI-toepassingen gebruiken meestal gegevens die afkomstig 
zijn van de industrie, het bedrijfsleven en de overheidssector en die voor allerlei doeleinden 
worden verwerkt. Hoewel de door AI-toepassingen gebruikte gegevens soms niet-
persoonsgebonden gegevens kunnen zijn, brengt de AI-activiteit dikwijls de verwerking van 
persoonsgegevens met zich mee, gezien het feit dat de AI-activiteit vaak tot geautomatiseerde 
besluiten leidt die rechtstreekse gevolgen hebben voor particulieren. Deze kenmerken van AI 
dwingen ons op dit gebied bijzondere aandacht besteden aan de grondbeginselen van 
gegevensbescherming en privacy. 

AI-toepassingen bieden ook grote mogelijkheden op het gebied van rechtshandhaving en 
strafrechtspleging, met name kunnen zij bijdragen aan de verbetering van de werkmethoden 
van de rechtshandhavingsinstanties en justitiële autoriteiten, en de bestrijding van bepaalde 

1 COM(2020) 65 final. 
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vormen van criminaliteit, met name financiële criminaliteit, het witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, alsook bepaalde soorten cybercriminaliteit. In deze sector bestaat het 
gebruik van AI-toepassingen onder meer uit gezichtsherkenningstechnologie, automatische 
nummerplaatherkenning, identificatie van de spreker, spraakidentificatie, 
spraakafzientechnologieën, fonetisch toezicht (d.w.z. algoritmen voor geweerschotdetectie), 
autonoom onderzoek en analyse van geïdentificeerde databanken, prognoses (voorspellend 
politiewerk en analyse van misdaadhotspots), instrumenten voor het opsporen van gedrag, 
autonome instrumenten voor het opsporen van financiële fraude en terrorismefinanciering, 
monitoring van de sociale media (scraping en harvesting voor dataminingconnecties), 
International Mobile Subscriber Identity (IMSI)-catchers, en geautomatiseerde 
bewakingssystemen waarin verschillende detectiemogelijkheden zijn verwerkt (zoals camera’s 
voor hartslagdetectie en thermische camera’s). Binnen de rechterlijke macht wordt van AI-
instrumenten gebruikgemaakt bij de berekening van de kans op recidive, de bepaling van 
voorwaardelijke invrijheidsstelling en de strafmaat bij een veroordeling. 

Afgezien van de daaraan verbonden voordelen brengt AI ook een aantal potentiële risico’s met 
zich mee, zoals ondoorzichtige besluitvorming, verschillende vormen van discriminatie, 
inbreuk op ons privéleven, risico’s voor de bescherming van persoonsgegevens, menselijke 
waardigheid en de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en informatie. Deze 
potentiële risico’s zijn des te groter op het gebied van de rechtshandhaving en de 
strafrechtsrechtspleging, gezien het feit dat AI gevolgen kan hebben voor het vermoeden van 
onschuld, de individuele grondrechten op vrijheid en veiligheid en die op een effectief 
rechtsmiddel en een eerlijk proces. 

Met dit verslag wordt beoogd de problemen aan te pakken die het gevolg zijn van het gebruik 
van AI in het strafrecht en door politiële en justitiële autoriteiten in strafzaken. De potentiële 
kansen en voordelen die AI kan inhouden worden onderkend, de aanzienlijke risico’s en de 
eventuele gevolgen van AI worden echter ook belicht. 

In het verslag wordt benadrukt dat de grondrechten zoals verankerd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, in het Unierecht op het gebied van privacy en 
gegevensbescherming, te weten Richtlijn (EU) 2016/680 (de politierichtlijn), volledig moeten 
worden geëerbiedigd en dat verschillende kernbeginselen in de levenscyclus van AI ten uitvoer 
moeten worden gelegd, zoals de verklaarbaarheid en transparantie van algoritmen, verplichte 
effectbeoordeling voor grondrechten die moet worden verricht voorafgaande aan de invoering 
of gebruik van elk AI-systeem en verplichte controles. Al deze vereisten zijn niet alleen 
noodzakelijk om de rechtmatigheid van AI-systemen te waarborgen, maar ook om het 
vertrouwen van individuele personen in het gebruik ervan door de rechtshandhavings- en 
strafrechtelijke autoriteiten, te waarborgen. 

Tot slot roept de rapporteur op tot een moratorium op de invoering van 
gezichtsherkenningssystemen voor rechtshandhavingsdoeleinden. De huidige stand van zaken 
van deze technologieën en de aanzienlijke gevolgen voor de grondrechten, vragen om een 
diepgaande en open maatschappelijke discussie over de verschillende aan de orde gestelde 
problemen en de rechtvaardiging van de invoering van deze systemen.


