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Inleiding

Artificiële intelligentie heeft een enorm potentieel. Maar 
het kan onze samenleving ook fundamenteel veranderen. 
Elon Musk ziet AI als een groter gevaar dan nucleaire 
wapens.1 De EU wil het gebruik van AI stimuleren maar 
ook de risico’s beteugelen, zoals beschreven in het Witboek 
Kunstmatige Intelligentie.2 De Europese Commissie heeft 
daarom op 21 april 2021 een voorstel gepresenteerd voor 
een uniform rechtskader in de vorm van de Artificiële Intel-
ligentie Verordening (de ‘Verordening’).3 De Verordening 
introduceert met name regels voor artificiële intelligentie-
systemen (‘AI-systemen’) die een hoog risico vormen voor 
de gezondheid, veiligheid en grondrechten4. De Veror-
dening introduceert ook regels voor AI-systemen die zijn 
bedoeld om direct contact te hebben met natuurlijke perso-
nen, zoals chatbots.

In deze bijdrage zal ik eerst de structuur en inhoud van 
de Verordening op hoofdlijnen bespreken. Daarna zal ik 
een poging doen om de betekenis ervan te belichten voor 

1 Elon Musk op 11 maart 2018 tijdens een event van South by Southwest. 
Raadpleegbaar via: www.youtube.com/watch?v=5taE_br3Vr8

2 Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Social Comité en het 
Comité van de regio’s, Een Europese datastrategie, Brussel 19 februari 
2020, COM (2020) 66 final, alsmede Europese Commissie, Witboek over 
kunstmatige intelligentie – een Europese benadering op basis van excellentie 
en vertrouwen, Brussel, 19 februari 2020, COM (2020) 65 final.

3 Europese Commissie, Voorstel voor een Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde regels 
betreffende Artificiële Intelligentie (Wet op de Artificiële Intelligentie) 
en tot wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen van de Unie d.d. 
21 april 2021, COM(2021) 206 final, 2021/0106 (COD).

4 Dit betreft de grondrechten zoals genoemd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, (2000/C 364/01), zoals het recht op 
non-discriminatie en de vrijheid van vergadering en vereniging.

financiële ondernemingen5 die AI-systemen aanbieden 
en gebruiken. Ook al roept de tekst nog veel vragen op 
en is de Verordening niet uitsluitend geschreven voor de 
financiële sector. Tot slot zal ik kort stilstaan bij de visie 
van enkele toezichthouders op de verantwoordelijkheden 
van financiële ondernemingen die gebruik maken van AI. 
Ik zal concluderen dat het goed voorstelbaar is dat de 
Verordening een grote impact zal hebben op financiële 
ondernemingen die gebruik maken van AI. De raakvlak-
ken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
en aan AI complementaire technologieën zoals distributed 
ledger technology (blockchain) en robotica laat ik buiten 
beschouwing.

Structuur van de Verordening

De Verordening bevat, naast een toelichting en conside-
rans, 85 artikelen en 9 bijlagen. De bijlagen zijn zeer gede-
tailleerd en moeten naast de artikelen worden gelegd om de 
Verordening goed te begrijpen. Zo vormt de lijst van tech-
nieken en benaderingen op het gebied van AI die is opgeno-
men in Bijlage I een onderdeel van de belangrijke definitie 
van ‘AI-systeem’.6 Om te begrijpen welke AI-systemen als 
‘hoog risico’ worden geclassificeerd, moeten Bijlage  II en 
Bijlage III samen met art. 6 Verordening worden gelezen. 
Bijlage  II Verordening bevat een lijst van sectorale veilig-
heidswetten, zoals Europese richtlijnen over de veilig-
heid van machines,7 speelgoed, medische hulpmiddelen 
en burgerluchtvaart. Als AI-systemen worden gebruikt 

5 Financiële ondernemingen zoals gedefinieerd in art. 1:1 van de Wet op 
het financieel toezicht.

6 Art. 3 onder 1 Verordening.
7 Richtlijn (EG) nr. 2006/42 respectievelijk Richtlijn (EU) nr. 2009/48. De Ma-

chinerichtlijn zal worden ingetrokken en vervangen door de Machinever-
ordening (COM (2021) 202 final, 2021/0105 (COD)), waarvan een voorstel 
is gepubliceerd op dezelfde dag als de Verordening.

De Europese Commissie heeft op 21 april 2021 een voorstel gepresenteerd voor een uniform rechtskader 
in de vorm van de Artificiële Intelligentie Verordening. De Verordening introduceert met name regels voor 
artificiële intelligentiesystemen die een hoog risico vormen voor de gezondheid, veiligheid en grondrechten. 
De Verordening introduceert ook regels voor AI-systemen die zijn bedoeld om direct contact te hebben met 
natuurlijke personen, zoals chatbots. In deze bijdrage houd ik de verordening en de betekenis ervan voor 
financiële ondernemingen tegen het licht. \ 
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als veiligheidscomponent van een product dat valt onder 
deze wetgeving of daar stand-alone onder valt, wordt het 
AI-systeem als ‘hoog risico’ geclassificeerd. Bijlage III bevat 
een lijst van acht meer en minder concreet omschreven use-
cases. AI-systemen die worden gebruikt binnen de context 
van deze use-cases worden ook als ‘hoog risico’ geclas-
sificeerd. Dit betreft zaken die van essentieel belang zijn 
voor de levensstandaard van natuurlijke personen en hun 
deelname aan de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld onder-
wijs, werkgelegenheid, rechtshandhaving en de toegang tot 
particulier krediet. De overige Bijlagen bevatten voorschrif-
ten over met name de hierna te bespreken ‘conformiteit’ 
van een AI-systeem.

De definitie van AI-systeem

In juni 2018 heeft de Commissie een groep deskundigen 
aangesteld om haar te adviseren over een strategische 
aanpak van AI. Deze High-Level Expert Group on Arti-
ficial Intelligence heeft uitvoerig nagedacht over de defi-
nitie van AI.8 Omdat dit begrip ziet op een brede waaier 
van toepassingen heeft de Commissie uiteindelijk gekozen 
voor het technologieneutraal definiëren van AI-systeem als: 
‘software die is ontwikkeld aan de hand van een of meer 
van de technieken en benaderingen die zijn opgenomen in 
de lijst van bijlage I en die voor een bepaalde reeks door 
mensen gedefinieerde doelstellingen output kan genereren, 
zoals inhoud, voorspellingen, aanbevelingen of beslissingen 
die van invloed zijn op de omgeving waarmee wordt geïn-
terageerd’. In Bijlage I Verordening, die dus een onderdeel 
vormt van de definitie, worden drie typen benaderingen en 
technieken genoemd. Ten eerste betreft dat benaderingen 
voor machinaal leren (machine learning). Dit zijn, kort 
gezegd, AI-systemen die zijn bedoeld om te leren van erva-
ringen en data, zoals tekstdocumenten of berichten op social 
media. Machine learning wordt bijvoorbeeld gebruikt om 
fraude bij schadeclaims te detecteren, voor spraakherken-
ning en in spamfilters.

De Commissie heeft gekozen voor een 
technologieneutrale en toekomstbe-

stendige definitie van AI-systeem

Ten tweede betreft dit op logica en op kennis gebaseerde 
benaderingen, zoals logisch programmeren. Denk bijvoor-
beeld aan een AI-gedreven schoonmaaksysteem dat op 
basis van foto’s van de vloer ‘besluit’ of er wel of niet moet 
worden schoongemaakt. Ten derde betreft dit AI-gedreven 
statistische benaderingen. Benaderingen en technieken op 
het gebied van AI die niet in het lijstje van Bijlage I voor-
komen, zijn niet onderworpen aan de Verordening. De 

8 High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, A definition of AI: Main 
Capabilities and Disciplines, d.d. 8 april 2019.

innovatie in AI gaat snel. Daarom is de Commissie bevoegd 
om de lijst uit te breiden door middel van een gedelegeerde 
handeling.9 Dat maakt de definitie toekomstbestendig.

De aanbieder, de gebruiker en andere 
deelnemers aan de AI-waardeketen

De Verordening bevat verplichtingen voor diverse betrok-
kenen bij de ontwikkeling en verhandeling van AI-systemen. 
De meeste voorschriften richten zich tot de aanbieder en de 
gebruiker. De Verordening definieert een aanbieder als: ‘een 
natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agent-
schap of ander orgaan die/dat een AI-systeem ontwikkelt of 
beschikt over een AI-systeem dat is ontwikkeld met het oog 
op het al dan niet tegen betaling in de handel brengen of in 
gebruik stellen ervan onder de eigen naam of merknaam’. 
De Verordening definieert een gebruiker als: ‘een natuurlijke 
of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander 
orgaan die/dat een AI-systeem onder eigen verantwoorde-
lijkheid gebruikt, tenzij het AI-systeem wordt gebruikt in 
het kader van een persoonlijke niet-beroepsactiviteit’. Als 
bijvoorbeeld een natuurlijk persoon de website van kre-
dietaanbieder X bezoekt en wordt geconfronteerd met een 
AI-gedreven kredietscoresysteem dat voor X is ontwikkeld 
door Y, kwalificeert X als gebruiker en Y als aanbieder. Let 
wel: gebruikers, distributeurs, importeurs en andere derden 
kunnen als aanbieder worden aangemerkt, met alle hierna 
te bespreken verplichtingen van dien, als zij een hoog risico 
AI-systeem onder eigen naam of merknaam in de handel 
brengen of in gebruik stellen, het beoogde doel wijzigen of 
het systeem ingrijpend wijzigen.10 Als het beoogde doel van 
het AI-systeem wordt gewijzigd of een ingrijpende wijziging 
wordt aangebracht aan het AI-systeem door een gebruiker, 
distributeur, importeur of andere derde wordt de eerste 
aanbieder niet langer als aanbieder beschouwd.11

De Verordening zal ook van toepassing zijn op 
aanbieders en gebruikers van buiten de EER

De Verordening zal van toepassing zijn op gebruikers van 
AI-systemen die zich binnen de EER bevinden en op aanbie-
ders die AI-systemen binnen de EER in de handel brengen 
of in gebruik stellen. Ongeacht of deze aanbieders binnen 
de EER of in een derde land zijn gevestigd. De Verorde-
ning zal ook van toepassing zijn op aanbieders en gebrui-
kers gevestigd in een derde land als de door het AI-systeem 
geproduceerde output binnen de EER wordt gebruikt. 
Daarmee brengt de Verordening bepaalde AI-systemen 
die niet binnen de EER in de handel worden gebracht, in 
bedrijf worden gesteld of worden gebruikt ook onder het 
toepassingsgebied. De Commissie beoogt daarmee omzei-
ling van de regels te voorkomen. Bijvoorbeeld door EER-
marktdeelnemers die het verwerken van binnen de EER 

9 Art. 4 Verordening.
10 Art. 28 lid 1 Verordening.
11 Art. 28 lid 2 Verordening.
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gegenereerde data uitbesteden aan een marktdeelnemer in 
een derde land.12

AI-systemen met een onaanvaardbaar risico 
worden verboden

De Verordening kent een risicogebaseerde aanpak. AI-syste-
men die een onaanvaardbaar risico vormen worden verbo-
den. Dat betreft ten eerste AI-systemen die door middel van 
subliminale technieken het gedrag van zich daarvan niet 
bewuste personen verstoren. Zoals AI-systemen die de juiste 
frequentie van onhoorbaar geluid bepalen om truckchauf-
feurs aan te zetten tot langere ritten. Ten tweede betreft 
dit AI-systemen die het gedrag verstoren van bepaalde 
kwetsbare groepen door gebruik te maken van hun leeftijd 
of handicap. Het gaat dan om een wezenlijke verstoring 
die ertoe leidt of waarschijnlijk toe zal leiden dat deze of 
andere personen fysieke of psychologische schade oplopen. 
Ten derde wordt het, kort gezegd, gebruik maken door of 
namens overheidsinstanties van AI-systemen voor social 
scoring-doeleinden verboden. Zoals een AI-systeem dat 
vaststelt of ouders een gevaar vormen voor hun kind aan 
de hand van gedragingen als het missen van een dokters-
afspraak of een scheiding. Vanwege de onwenselijkheid 
van mass surveillance komt er ten vierde een verbod op het 
gebruik van real-time biometrische identificatie met het oog 
op de rechtshandhaving, tenzij strikt noodzakelijk voor een 
limitatief aantal opgesomde doelstellingen. Denk daarbij 
aan het gericht zoeken naar vermiste kinderen, terroristen 
en zware misdadigers.13

Voorschriften voor AI-systemen met een hoog 
risico

Een trede lager op de risicoladder classificeert art. 6 van de 
Verordening de Bijlage II en Bijlage III-systemen als hoog 
risico AI-systemen. De voorschriften die zich tot deze syste-
men richten zijn geïnspireerd op de Ethische Richtsnoeren 
van de High-Level Expert Group on AI.14 Ik zal deze voor-
schriften hierna kort bespreken.15

Voordat een AI-systeem in de handel wordt gebracht of 
in gebruik wordt gesteld, moet het systeem worden getest. 
Ook moet het worden voorzien van uitgebreide en gede-
tailleerde technische documentatie waaruit blijkt dat het 
systeem voldoet aan de voorschriften. Daarnaast moet een 
gedetailleerd omschreven conformiteitsbeoordelingsproces 
worden doorlopen.16 Het is de bedoeling dat de confor-

12 Art. 2 Verordening.
13 Art. 5 Verordening.
14 High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, Ethics Guidelines for 

Trustworthy AI, d.d. 8 april 2019. Zie ook High-Level Expert Group on Arti-
ficial Intelligence, The Assessment List For Trustworthy Artificial Intelligence 
(ALTAI) for self-assessment, d.d. 17 juli 2020, die voortbouwt op de Ethics 
Guidelines.

15 De ‘hoog risico voorschriften’ staan grotendeels in art. 8 t/m 29 en art. 40 
t/m 51 Verordening.

16 Art. 16 sub e en art. 43 Verordening.

miteitsbeoordeling van AI-systemen die al vallen onder 
de bestaande veiligheidswetgeving (Bijlage  II-systemen) 
wordt uitgevoerd door beoordelaars die zijn aangewezen 
onder die regelgeving (als onderdeel van hun al bestaande 
procedures).17 Behalve in geval van biometrische identifi-
catie, kunnen Bijlage III-systemen vooralsnog volstaan met 
een self-assessment.18 Als het self-assessment in praktijk niet 
goed werkt, sluit ik niet uit dat de beoordeling alsnog bij 
een externe partij zal worden belegd. Partijen die conformi-
teitsbeoordelingen willen uitvoeren, kunnen daartoe geac-
crediteerd worden. Voor kredietinstellingen (in termen van 
de Wft: banken) zullen de conformiteitsbeoordeling en veel 
van de andere ‘hoog risico verplichtingen’ worden opgeno-
men in de bestaande procedures en interne controlemecha-
nismen in het kader van CRD4.19

Volgens financiële toezicht-
houders zouden veel van de 

‘hoog risico voorschriften’ nu al 
moeten worden nageleefd

De aanbieder moet een gebruikersinstructie opstellen. Deze 
instructie moet de gebruiker informeren over de capacitei-
ten en beperkingen van het AI-systeem. De aanbieder moet 
ook een risicobeheersysteem en kwaliteitsbeheersysteem 
inrichten met procedures voor het melden van incidenten 
en gebrekkig functioneren. Er moet doeltreffend menselijk 
toezicht worden gehouden op het AI-systeem gedurende het 
gebruik. De aanbieder moet de verantwoordelijkheden van 
het management en ander betrokken personeel vastleggen. 
Omdat ex ante maatregelen de risico’s niet volledig kunnen 
wegnemen, moet het hoog risico AI-systeem worden gemo-
nitord.20 AI-systemen met een hoog risico die technieken 
gebruiken die het trainen van modellen met data omvatten, 
moeten worden ontwikkeld op basis van datareeksen voor 
training, validatie en tests die aan gedetailleerde kwali-
teitscriteria voldoen. De kwaliteit van de output is immers 
in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de 
input. De Verordening schrijft voor dat deze datareeksen 
niet alleen relevant en representatief moeten zijn, maar 
ook foutenvrij en volledig. De aanbieder moet zorgdragen 
voor een passend niveau van nauwkeurigheid, robuustheid 
en cyberbeveiliging. Als een hoog risico AI-systeem niet 
voldoet aan de regels van de Verordening, moet dat worden 
gemeld bij de nationale toezichthoudende autoriteit. Elke 
lidstaat moet deze autoriteit oprichten of een al bestaande 
autoriteit als zodanig aanwijzen.21Als het AI-systeem niet 
kan worden aangepast, moet de aanbieder het systeem uit 
de handel nemen of terugroepen.22

17 Toelichting op de Verordening, par. 1.2, derde alinea.
18 Art. 43 sub 2 Verordening.
19 Art. 74 en art. 97 t/m 101 CRD4.
20 Art. 61 Verordening.
21 Art. 59 lid 2 Verordening.
22 Art. 21 Verordening.
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Transparantieverplichtingen

De Verordening bevat transparantieverplichtingen voor een 
aantal specifiek genoemde AI-systemen die minder risico-
vol worden geacht dan de Bijlage  II- en Bijlage  III-syste-
men.23 Dat betreft bijvoorbeeld chatbots en deep fakes.24 
De aanbieder moet mensen duidelijk maken dat er sprake 
is van een AI-systeem, tenzij dat evident blijkt. Gebruikers 
van AI gedreven emotieherkenningssystemen en biometri-
sche indelingssystemen moeten aan de daaraan blootge-
stelde mensen uitleggen hoe het systeem werkt. Naast deze 
transparantieverplichtingen gelden voor deze AI-systemen 
geen voorgeschreven kwaliteitscontroles, tenzij ze tegelijk 
gelden als ‘hoog risico’.

Handhaving en forse boetes

De lidstaten moeten de handhaving van de Verordening 
beleggen bij een nationale autoriteit.25 De handhaving 
ten aanzien van Nederlandse banken zal worden belegd 
bij DNB en ECB.26 Het is de bedoeling dat de nationale 
toezichthouders best practices en lessons learned gaan 
delen in een op te richten Europees Comité voor Artifici-
ele Intelligentie. Dat moet een geharmoniseerde uitvoering 
van de Verordening vergemakkelijken.27 De sancties op een 
inbreuk zijn fors. Administratieve geldboetes kunnen oplo-
pen tot 30  miljoen euro of, als de overtreder een onder-
neming is, tot 6% van de totale wereldwijde jaarlijkse 
omzet voor het voorafgaand boekjaar, als dat hoger is, voor 
de verboden AI-praktijken of voor het niet-naleven van de 
voorschriften over data en databeheer.28 De Commissie 
benadrukt daarmee het belang om AI-systemen die een 
onaanvaardbaar risico herbergen van de markt te weren. 
De Commissie benadrukt daarmee ook het belang dat 
wordt gehecht aan kwalitatief hoogwaardige datareeksen 
(en daarmee hoogwaardige AI-systemen).

Aandachtspunten voor financiële 
ondernemingen die onder de Verordening 
zullen gelden als aanbieder of gebruiker

Een financiële onderneming die een AI-systeem inzet (of wil 
inzetten) in haar interne bedrijfsvoering of voor het aanbie-
den van producten of diensten, zal allereerst moeten vast-
stellen of het AI-systeem verboden is. Sommige financiële 
ondernemingen maken gebruik van onethisch nudgen. Het 
met een AI-systeem wezenlijk verstoren van het gedrag van 
natuurlijke personen door gebruik te maken van hun leef-
tijd of handicap of door het toepassen van subliminale tech-

23 Art. 52 Verordening.
24 Een deep fake is over het algemeen een beeld-, geluid- of tekstbestand 

dat met behulp van AI is gemaakt. Bekend zijn de video’s die het gezicht 
of de stem van een bestaand persoon vervangen.

25 Art. 59 Verordening.
26 Toelichting op de Verordening par. 1.2, vierde alinea en art. 63 lid 4 Veror-

dening.
27 Toelichting op de Verordening, par. 5.2.6.
28 Art. 71 Verordening.

nieken wordt onder de Verordening verboden. Maar alleen 
als dat leidt of waarschijnlijk leidt tot fysieke of psychologi-
sche schade.29 Ik kan mij moeilijk indenken dat nudging tot 
dergelijke schade leidt. Onetisch nudgen lijkt mij daarom 
niet onder de Verordening te vallen. Als er geen sprake is 
van een verboden praktijk, is het de vraag of het een hoog 
risico AI-systeem betreft, of er transparantieverplichtingen 
van toepassing zijn en welke hoedanigheid de financiële 
onderneming heeft ten opzichte van het AI-systeem.

Van twee Bijlage III-systemen lijkt het goed voorstelbaar dat 
deze worden toegepast door een financiële onderneming. 
Ten eerste betreft dat AI-systemen voor HR-doeleinden, die 
bijvoorbeeld worden ingezet in het werving- en selectie-
proces of voor het evalueren van prestaties van personeel. 
Ten tweede betreft dat AI-systemen die bedoeld zijn om de 
kredietwaardigheid van natuurlijke personen te beoordelen 
of credit scoring. Dat kan bijvoorbeeld een rol spelen bij 
aanbieders van en bemiddelaars in hypothecair- en consu-
mentenkrediet.

De financiële onderneming die geldt als aanbieder van een 
hoog risico AI-systeem moet, kort gezegd: (1)  een kwali-
teitsbeheersysteem in de organisatie inbedden, (2)  tech-
nische documentatie opstellen en up-to-date houden, 
(3)  een monitoringssysteem inrichten, (4)  een conformi-
teitsbeoordelingsprocedure doorlopen (en dat herhalen bij 
substantiële wijzigingen), (5) de CE-markering aanbrengen, 
(6) de EU-conformiteitsverklaring ondertekenen en (7) het 
AI-systeem registreren.

De financiële onderneming die geldt als gebruiker van 
een hoog risico AI-systeem moet, kort gezegd: (1)  het 
AI-systeem gebruiken conform instructies van de aanbieder, 
(2) zorg dragen voor voldoende menselijk toezicht, (3) een 
monitoringssysteem inrichten, (4)  een meldingssysteem 
inrichten en (5) ervoor zorgen dat alle andere toepasselijke 
wetgeving ook wordt nageleefd (zoals de AVG).

Als er geen sprake is van een ‘hoog risico’ AI-systeem 
kunnen gebruiker en aanbieder alsnog onderworpen zijn 
aan de transparantieverplichtingen van art. 52 Verorde-
ning. Deze verplichtingen kunnen als gezegd ook bovenop 
de ‘hoog risico verplichtingen’ komen als een AI-systeem 
onder beide voorschriften valt.

Toezichthouders gaan al een stap verder

Kunstmatige intelligentie wordt al behoorlijk breed ingezet 
in de financiële sector. Bijvoorbeeld voor het behandelen van 
verzekeringsclaims, bij vermogensbeheer en beleggingsadvies, 
voor het uitvoeren van beleggingstransacties en om fraude 
en witwassen te detecteren. Concrete voorbeelden zijn ASR, 
die een chatbot hanteert op haar website, en Aladdin Climate 
van BlackRock, dat het klimaatrisico in beleggingsportefeuil-
les kan bepalen. Dergelijke use-cases, met een directe link tot 

29 Art. 5 sub a en sub b Verordening.



56 nUMMer 7-8, deceMber 2021 / sdU  TijdschrifT financieel rechT in de PrakTijk

financiële diensten of producten, gelden onder de Verorde-
ning niet als hoog risico AI-systeem. Alleen AI-systemen die 
zijn bedoeld om de kredietwaardigheid of de kredietscore van 
natuurlijke personen te beoordelen worden expliciet genoemd 
in Bijlage  III. Dat komt denk ik omdat de gedachte achter 
de lijst van Bijlage III is om een beperkt aantal AI-systemen 
te reguleren. Namelijk die systemen die noodzakelijk zijn 
voor de volledige deelname van natuurlijke personen aan de 
samenleving of voor het verbeteren van hun levensstandaard. 
De impact van de Verordening op de financiële sector lijkt zo 
beschouwd vooralsnog beperkt. Vooralsnog, omdat de lijst 
use-cases in de toekomst zou kunnen worden uitgebreid met 
financiële diensten en producten.30

Echter, het is goed voorstelbaar dat de Verordening toch 
een grote rol gaat spelen bij de inzet van AI door finan-
ciële ondernemingen. Dat zou kunnen als bestaande Wft-
bepalingen nader worden ingekleurd door de bepalingen 
van de Verordening. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting 
om zorg te dragen voor een beheerste en integere bedrijfs-
uitoefening en de uitbestedingsregels.31 DNB noemt deze 
voorschriften expliciet als wettelijk haakje voor de SAFEST 
principes, zoals geformuleerd in haar discussiestuk Gen-
eral principles for the use of Artificial Intelligence in the 
financial sector.32 SAFEST staat voor Soundness, Accounta-
bility, Fairness, Ethics, Skills en Transparency. Kort gezegd 
komt het erop neer dat de door een financiële onderneming 
gebruikte AI betrouwbaar moet zijn, er moeten personen 
binnen de organisatie verantwoordelijk zijn, klanten of 
klantgroepen mogen niet worden benadeeld of beschadigd, 
er moet voldoende kennis in huis zijn en er moet voldoende 
controle zijn door bijvoorbeeld de stafafdelingen risk, 
audit, compliance en legal. DNB werkt deze principes in 
detail uit en legt nadrukkelijk ook verantwoordelijkheid 
bij het hoger management. Deze principes en de uitwer-
king ervan komen ook goeddeels terug in een rapport van 
DNB en AFM over het gebruik van AI in de verzekerings-
sector.33 Dezelfde principes komen ook terug in een recent 
rapport van IOSCO over het gebruik van AI door onder 
meer vermogensbeheerders.34 De SAFEST-principes, maar 
ook andere in rapporten en discussiestukken gepresen-
teerde opvattingen van financiële toezichthouders, die zich 
in tegenstelling tot de Verordening niet zo strikt beperken 
tot hoog risico AI of AI die in contact staat met natuur-

30 Art. 7 Verordening.
31 En mogelijk ook de verplichting om klanten adequaat te informeren in de 

precontractuele fase en het product approval en review proces.
32 DNB, General principles for the use of Artificial Intelligence in the financial 

sector, 2019. Raadpleegbaar via: www.dnb.nl/media/voffsric/general-
principles-for-the-use-of-artificial-intelligence-in-the-financial-sector.pdf

33 DNB en AFM, Artificiële Intelligentie in de verzekeringssector, een verken-
ning, 25 juli 2019.

34 IOSCO, The use of artificial intelligence and machine learning by market 
intermediaries and asset managers, final report, FR06/2021, september 
2021. Voor een uitgebreide bespreking van deze en andere rapporten en 
discussiestukken van toezichthouders en instanties verwijs ik naar een 
eerder artikel in dit tijdschrift van W.Th. Röell met als titel: Verantwoord 
gebruik van kunstmatige intelligentie in de financiële sector, FRP 
2020/1295 (afl. 6).

lijke personen, vertonen opvallend veel gelijkenissen met de 
bepalingen van de Verordening en de gedachte daarachter.

De Verordening lijkt een codifica-
tie van onder financiële toezicht-
houders breed gedragen opvat-
tingen over het gebruik van AI

De Verordening lijkt in die zin op een codificatie van een 
inmiddels onder financiële toezichthouders breed gedragen 
opvatting over de verantwoordelijkheden van financiële 
ondernemingen bij het gebruik van AI. Financiële onder-
nemingen die AI ontwikkelen of gebruiken, al dan niet 
met behulp van derden, doen er daarom goed aan om de 
invulling die de Verordening geeft aan bepaalde normen nu 
al scherp te analyseren. Ook al zal de Verordening (voor-
alsnog) strikt genomen niet gelden voor veel van de binnen 
de financiële sector gebruikte AI.

Tot slot

Het ziet er naar uit dat de Verordening niet veel eerder dan 
2025/2026 van kracht zal worden. De triloog moet worden 
doorlopen en er zal sprake zijn van een implementatieter-
mijn.35 Ik verwacht niet dat er veel zal worden getornd 
aan de ingebouwde toekomstbestendigheid in de vorm 
van de bevoegdheid van de Commissie om de Verordening 
(en dan met name de bijlagen) aan te passen. Ook al doet 
dat mogelijk afbreuk aan de rechtszekerheid. Ik verwacht 
wel dat er nog scherp zal worden gekeken naar een aantal 
gehanteerde begrippen en formuleringen. Hoe bijvoorbeeld 
de definities ‘gebruiker’, ‘aanbieder’ en ‘in gebruik stellen’ 
exact moeten worden omkaderd is niet helemaal helder. De 
eis van volstrekt ‘foutenvrije’ datareeksen lijkt in praktijk 
vergaand. Zijn alle ‘bekende en te voorziene risico’s’ altijd 
in kaart te brengen? En, wat zijn precies ‘adequate maat-
regelen’ ter voorkoming van risico’s? Een aanscherping 
van de tekst en mogelijk technische standaarden lijken mij 
welkom. Ook is het de vraag of de voorschriften ter onder-
steuning van kleine aanbieders en start-ups, zoals regula-
tory sandboxes, voldoende zijn om markttoetreding niet 
te veel te belemmeren.36 Zeker in verhouding tot kapitaal-
krachtige en datarijke bigtechs zoals Amazon, Google en 
Microsoft. Een debat hierover zal bijdragen aan het verder 
vervolmaken van dit regelgevend kader, dat toch cutting 
edge genoemd mag worden.

Dit artikel is afgesloten op 17 november 2021.
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35 Art. 85 Verordening.
36 Art. 53 Verordening.
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