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Aansprakelijkheid voor robots en algoritmes 

 

Prof. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai1 

 

1. Inleiding 

Toen het BW in 1992 in werking trad was de mensheid al lang bekend met robots. De term 

zelf was gemunt door de Tsjechische schrijver Karel Čapek2 en betekent eigenlijk ‘werker’. 

Het idee is echter al veel ouder. Fictie liep voor op de werkelijkheid: in 1992 had de wereld 

de vriendelijke R2D2 gezien in Star Wars, maar ook de moordzuchtige robots van Westworld. 

Robots bestonden toen ook al in de praktijk en werden veelvuldig gebruikt in de industriële 

productie, echter daar was hun inzet beperkt tot relatief eenduidige, welomschreven taken.3 

Zij werden bestuurd door specialistische programmatuur. 

Anno 2017 is ons begrip van robots verschoven. De vraag is nu hoe de aansprakelijkheid voor 

zulke robots of algoritmes is geregeld. Kan ons vijfentwintig jaar oude BW deze materie ook 

aan? Of heeft de wetgever hier iets over het hoofd gezien? De behandeling van deze vraag 

voert ons langs de wetsgeschiedenis en rechtsgeschiedenis, en de achterliggende 

rechtvaardiging van het systeem van ons BW.4 Eerst zal ik echter dieper ingaan op wat robots 

en algoritmes zijn en hoe deze worden vervaardigd. Overigens laat ik diverse onderwerpen 

buiten beschouwing, bij gebrek aan ruimte.5 

 

2. Hedendaagse robots en algoritmes 

Geval 1. Drones. 

                                                        
1 Prof. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai is hoogleraar privaatrecht, Tilburg University, onderzoeker bij het Tilburg 

Instituut voor Privaatrecht. 
2 R.U.R., 1920. 
3 Echter zij konden ook dodelijk zijn: in 1981 werd Kenji Urada gedood door een ongewenste beweging van een 

robot die hij niet goed had uitgezet, en.wikipedia.org/wiki/Kenji_Urada. Voor een Duits ongeval in 2015 zie 

www.faz.net/aktuell/rhein-main/arbeitsunfall-bei-vw-in-baunatal-roboter-toetet-arbeiter-13679358.html. 
4 Ik bouw hierbij voort op T.F.E. Tjong Tjin Tai & S. Boesten, ‘Aansprakelijkheid, zelfrijdende auto’s en andere 

zelfbesturende objecten’, NJB 2016/496 (hierna: Tjong Tjin Tai & Boesten 2016), p. 656-664. 
5 Hieronder valt de gewone aansprakelijkheid voor software, de mogelijkheid van exoneratie, zelfregulering, 

verzekering, fondsvorming. Hierover o.a. J. Hanisch, ‘Zivilrechtliche Fragen beim Einsatz von Robotern’ 

(hierna: Hanisch 2014), in: E. Hilgendorf (red.), Robotik im Kontext von Recht und Moral, Baden-Baden: Nomos 

2014 (hierna: Hilgendorf 2014), p. 27-61. 
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Een drone is een vliegende robot, op basis van een algoritme.6 Drones verschillen van op 

afstand bestuurbare vliegtuigen daarin dat zij zich zelfstandig in de lucht kunnen houden. 

Hoewel er een menselijke bestuurder is, bestuurt deze op hoofdlijnen. De drone verricht zelf 

alle kleine correcties (nodig vanwege bijvoorbeeld luchtstromen en windvlagen), beter dan 

een mens zou kunnen. Daarnaast kan de drone sommige manoeuvres zelfstandig uitvoeren. 

Een voorbeeld is een drone die zelf naar huis kan terugvliegen. 

 

Geval 2. Zelfrijdende auto’s. 

Bij drones en zelfrijdende auto’s wordt duidelijk dat het onderscheid tussen gereedschappen, 

machines, en robots gradueel is. Zij staan steeds onder menselijke controle, maar er is sprake 

van een toenemende autonomie. Om dat mogelijk te maken is er niet alleen een intern 

geheugen nodig dat het mogelijk maakt een complexe routine uit te voeren (zoals bij een 

uurwerk dat de dag van de maand kan bijhouden), maar ook mogelijkheden om de omgeving 

te beïnvloeden (zoals bij industriële robots) en deze omgeving waar te nemen. 

 

Geval 3. Robots.txt.7 

Dit is een klein bestand op een website dat behoort tot het Robot Exclusion Protocol. 

Zoekmachines gebruiken automatische programma’s die websites doorzoeken om deze te 

indexeren. Ook kunnen programma’s om andere redenen websites doorzoeken. Zulke 

programma’s noemt men ook wel ‘robots’, naar analogie met fysieke robots. Zij worden 

gecontroleerd en geïnstrueerd door hun makers. 

 

Geval 4. Algorithmic trading8/Automated Trading Systems (ATS).9 

Een ATS wordt door Wikipedia omschreven als ‘a computer program that creates orders and 

automatically submits them to a market center or exchange’. De crux is dat het programma 

zelf, autonoom, de effectenbeurs volgt en daarop reageert met orders die echte gevolgen 

hebben. Het doet dus hetzelfde soort dingen als een fysieke robot, alleen dan in het virtuele 

                                                        
6 Zoals Wikipedia zegt: ‘A radio-controlled aircraft becomes a drone with the addition of an autopilot artificial 

intelligence (AI), and ceases to be a drone when the AI is removed’, 

en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle. 
7 www.robotstxt.org. 
8 Het Wikipedia-artikel hierover (en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_trading) wenst strikt te onderscheiden 

tussen dit en automated trading systems. 
9 en.wikipedia.org/wiki/Automated_trading_system. 
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domein. 

 

Dergelijke robots of algoritmes hebben uiteenlopende verschijningsvormen: sommige zien er 

inderdaad uit als klassieke robots van metaal, androïde of niet. Andere zijn echter geheel 

onthecht en leven alleen in de virtuele werkelijkheid van internet: cyberspace. Wat zij gemeen 

hebben is dat zij autonoom werken: zij zijn niet afhankelijk van continue instructie van 

mensen, maar reageren zelfstandig op hun omgeving of externe inputs.10 Om dit te kunnen 

doen beschikken zij over een eigen programma, algoritme, of ander systeem. In essentie zien 

we dus dat het om een en dezelfde problematiek gaat: een robot is gewoon een algoritme in 

een metalen jasje.11 

 

3. De vervaardiging van robots en algoritmes 

Een robot kan worden omschreven als een bewegend object dat wordt bestuurd door een 

computer, dat een algoritme uitvoert. Het algoritme is een programma (software). De robot 

zal, om zinvol werk te kunnen verrichten, moeten reageren op externe factoren (inputs). Hij 

reageert daarop, als het goed is, op de wijze die is bedoeld door de maker. 

In de klassieke perceptie van software (programmatuur) zou de software zijn gemaakt op 

basis van een complete specificatie hoe op zekere inputs zou worden gereageerd. Dit zou 

vereisen dat vooraf uitputtend is onderzocht wat er allemaal kan gebeuren en hoe hierop 

gereageerd moet worden.12 De software heeft de beschikking over een geheugen om 

complexe reacties mogelijk te maken, waarbij eerdere inputs ook betekenis hebben. De 

software heeft daardoor een interne toestand die niet per se rechtstreeks extern toegankelijk is. 

Abstract gesproken duidt men het programma ook wel aan als een algoritme, een sequentieel 

te doorlopen reeks stappen die tot de gewenste uitkomst leidt. Een geschikt algoritme wordt 

geprogrammeerd in de computer of robot. 

Zo’n algoritme kan ook werkzaam zijn in een virtuele omgeving, in het bijzonder op internet. 

Bijvoorbeeld kan men een programma construeren dat handelt in aandelen, daartoe als input 

                                                        
10 Wel is de mate van autonomie verschillend. Er is een graduele schaal, waarbij robots slechts ondersteunend 

werken voor mensen (zoals ABS bij auto’s), grotendeels zelfstandig acties uitvoeren (een cruise missile), tot 

langdurig geheel zelfstandig in hun omgeving werkzaam zijn (bijv. een robot-stofzuiger die zichzelf oplaadt). 
11 Wel kunnen er bij robots additionele vragen ontstaan als gevolg van materiële gebreken, zoals een kapotte 

sensor. Op deze vragen ga ik hier niet in. 
12 Dit veronderstelt bijv. Jan C. Schuhr , ‘Neudefinition tradierter Begriffe (Pseudo-Zurechnungen an Roboter)’ 

(hierna: Schuhr 2014), in: Hilgendorf 2014, p. 13-26, op p. 17. 
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informatie krijgt over de actuele koersen, en als output koop- of verkooptransacties kan doen 

uitgaan. Het programma is dan niet meer noodzakelijk verbonden aan één vaste fysieke 

computer (zoals een traditionele robot). 

Tot nog toe gaat deze beschrijving uit van algoritmes waarin de precieze keuzelogica volledig 

is voorgeprogrammeerd. Inmiddels is er echter een alternatief voorhanden. In plaats van in 

detail uit te schrijven hoe de computer moet reageren is het ook mogelijk dat de computer zelf 

leert door getraind te worden op de juiste wijze te reageren.13 Een zelfrijdende auto krijgt 

bijvoorbeeld steeds situaties voorgeschoteld en de bijbehorende reactie. Daardoor leert het 

algoritme van de auto om bij vergelijkbare situaties adequaat te reageren. Dit leren gebeurt 

door een programma dat het geleerde opslaat in het geheugen,14 op een wijze die voor mensen 

eigenlijk niet meer inzichtelijk is. Ook zulke systemen duidt men wel aan als ‘algoritmes’, 

omdat zij extern bezien op een vergelijkbare wijze reageren als gewone programma’s. Maar 

zij zijn wezenlijk anders geconstrueerd: de maker heeft niet zoveel zicht op hoe het systeem 

zal reageren in concrete situaties.15 

Hier zal ik spreken over beide soorten algoritmes. Als een algoritme een robot bestuurt duid 

ik dit geheel ook wel aan als ‘robot’. 

 

4. Robots en algoritmes in het systeem van het BW 

Kan ons vijfentwintigjarig BW met deze ontwikkelingen omgaan? Voor robots en algoritmes 

zijn er geen specifieke bepalingen. We kunnen niet terugvallen op gereed liggende opinies of 

casuïstiek uit het Romeinse recht, of, recenter, opmerkingen van Meijers, de geestelijke vader 

van ons huidig BW. Ook de literatuur geeft nauwelijks aanwijzingen. 

Dat zou natuurlijk geen probleem moeten zijn. De essentie van een codificatie is immers dat 

dit een systeem biedt waarin alle denkbare rechtsvragen een plaats kunnen vinden. Dit geldt 

in het bijzonder nu ons BW tal van open normen bevat die het BW toekomstbestendig zouden 

moeten maken. Toch lijkt het op het eerste gezicht lastig om de vraag naar de 

aansprakelijkheid voor robots en algoritmes te beantwoorden. Dit komt, vermoed ik, doordat 

                                                        
13 Zie bijv. de beschrijving van diverse ‘learning algorithms’ bij gab41.lab41.org/the-10-algorithms-machine-

learning-engineers-need-to-know-f4bb63f5b2fa#.r0q637u9q. Er wordt onderscheiden tussen ‘supervised 

learning’ en ‘unsupervised learning’. 
14 Overigens is ook mogelijk dat het programma wordt gevoed met reeds verwerkte data: dan hoeft het 

programma niet meer zelf te leren maar kopieert het geleerde van een ander programma. 
15 Katherine D. Sheriff, ‘Defining Autonomy in the Context of Tort Liability: Is Machine Learning Indicative of 

Robotic Responsibility?’, ssrn.com/abstract=2735945, beschrijft nader hoe dit leerproces kan verlopen. 
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robots en algoritmes onze gewone manier van kijken op de proef stellen.16 

In het onrechtmatige-daadsrecht – waar ik mij hier op concentreer – is de primaire grondslag 

voor aansprakelijkheid het eigen handelen. Een menselijke actor doet iets dat een zeker 

gevolg heeft. Het bijzondere van robots en algoritmes is dat deze zelf handelen, zelf effecten 

teweegbrengen.17 De band tussen mens en effect is hierdoor slechts indirect. Nu zijn er voor 

dergelijke gevallen diverse risicoaansprakelijkheden, maar het is niet direct boven alle twijfel 

verheven dat robots en algoritmes onder een van deze risicoaansprakelijkheden vallen. Toch 

zullen we het systeem van het BW moeten volgen, tenzij blijkt dat dit systeem tekortschiet. 

Binnen het geldend recht zijn voor dergelijke gevallen twee benaderingen mogelijk. De eerste 

is dat wordt bezien of er op basis van de algemene onrechtmatige-daadsbepaling van art. 

6:162 BW aansprakelijkheid kan worden aangenomen. Dit zou in het bijzonder op grond van 

schending van een zorgplicht kunnen zijn. Dit sluit dus aan bij de menselijke actor, en ziet de 

robot of het algoritme hooguit als een extra element bij het doen of laten van de mens. De 

tweede benadering is dat wordt aangesloten bij de robot of het algoritme: zou een gebrek of 

daad van dit object een grond vormen om de menselijke bezitter18 hiervoor aansprakelijk te 

houden?19 Binnen het systeem van het BW zijn robots, aangezien zij stoffelijke objecten zijn, 

geclassificeerd als zaken. Zij zouden dan vallen onder de aansprakelijkheid voor roerende 

zaken. Algoritmes zelf zijn daarentegen onstoffelijk. Daar kan alleen de algemene 

zorgvuldigheidsnorm op worden toegepast. 
                                                        
16 Zo zijn er diverse auteurs die slechts problematiseren zonder een gedegen juridische analyse van het 

aansprakelijkheidsrecht, bijv. Yesha Yadav, ‘The Failure of Liability in Modern Markets’ (2015), 

ssrn.com/abstract=2652893, over ‘algorithmic trading’, en Jack B. Balkin, ‘The Path of Robotics Law’, 

California Law Review 103/6 (2015), p. 45-60 (beschikbaar op scholarship.law.berkeley.edu/clrcircuit/72). 
17 Evenzo Erica Palmerini & Andrea Bertolini, ‘Liability and Risk Management in Robotics’, in: R. Schulze & 

D. Staudenmayer (red.), Digital Revolution: Challenges for Contract Law in Practice, Baden-Baden: Nomos 

2016 (hierna: Palmerini & Bertolini 2016), p. 225-259, op p. 239. 
18 Ik sluit hiermee aan bij andere risicoaansprakelijkheden. Overigens spreekt de Hoge Raad in het Wilnis-arrest 

(hierna) over ‘bezitter of gebruiker’. In de Duitse literatuur neemt men aan dat de ‘Betreiber’ (beheerder) de 

primaire aansprakelijke persoon zou moeten zijn; in het Franse recht is de ‘gardien’ (bewaker/hoeder) 

aansprakelijk. Voor Duits recht: Hanisch 2014, op p. 32, ook Jochen Hanisch, ‘Zivilrechtliche Haftungskonzepte 

für Roboter’ (hierna: Hanisch 2013), in: E. Hilgendorf & J.-Ph. Günther (red.), Robotik und Gesetzgebung, 

Baden-Baden: Nomos 2013, p. 109-121, op p. 115. 
19 Ik ga niet in op het standpunt dat robots zelf aansprakelijk zouden moeten zijn. Kritisch hierover bijv. N. 

Nevejans, ‘European Civil Law Rules in Robotics’, study for the EU Parliament Legal Affairs Committee, 2016 

(hierna: Nevejans 2016), p. 14-16, www.europarl.europa.eu/committees/fr/supporting-analyses-search.html; 

Hanisch 2014, p. 39-40. 
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5. De mogelijkheden van de zorgplicht 

Art. 6:162 BW biedt drie mogelijke grondslagen voor aansprakelijkheid voor eigen doen of 

laten: inbreuk op een recht, schending van een wettelijke plicht, en handelen in strijd met 

hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Deze laatste 

grondslag noemt men, naar de vroegere formulering uit Lindenbaum/Cohen,20 ook wel de 

zorgvuldigheidnorm. Tegenwoordig lijkt men liever te spreken over een zorgplicht: 

aansprakelijkheid wegens schending van een zorgplicht. Dit biedt voor het onderhavige 

onderwerp mogelijkheden. Het is geen probleem dat de bezitter niet rechtstreeks heeft 

gehandeld of zelfs het gebeurde niet heeft gewild. De zorgplicht strekt immers veel verder 

dan alleen eigen daden. 

Allereerst moet worden gewezen op de belangrijke categorie van gevaarzetting. Men is ook 

aansprakelijk voor het realiseren van risico’s die men onrechtmatig in het leven heeft 

geroepen.21 Dit kan zijn omdat het risico zelf absoluut ontoelaatbaar was, zoals bij een 

computervirus. Maar het kan ook gaan om een gevaar dat op zichzelf nog wel toelaatbaar was, 

mits er passende voorzorgsmaatregelen zouden zijn genomen. Een voorbeeld is het 

openzetten van een kelderluik: dat is op zichzelf niet verboden, maar er moeten wel 

maatregelen worden genomen om te voorkomen dat onvoorzichtige personen in het open luik 

vallen.22 Zo zou het in het verkeer brengen van een robot of het laten handelen van een 

algoritme onrechtmatig kunnen zijn als geen toereikende voorzorgsmaatregelen zijn 

getroffen.23 

Daarnaast kan je niet alleen aansprakelijk zijn voor een doen maar ook voor een nalaten.24 

Hieronder valt het zojuist genoemde gebrek aan voorzorgsmaatregelen voor zelf geschapen 

risico’s. Maar ook valt hieronder het geval dat je de zorg of verantwoordelijkheid over een 

bepaald object hebt en er daarom van jou kan worden verwacht dat je let op eventuele daaraan 

verbonden gevaren.25 Hieronder kan men ook rekenen het geval dat een bank enige controle 

                                                        
20 HR 31 januari 1919, W. 10365. 
21 T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Gevaarzetting en risicoverhoging’, WPNR 2005, afl. 6620 (hierna: Tjong Tjin Tai 

2005), p. 364-374, ook Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/58. 
22 HR 5 november 1965, NJ 1966/136 (Kelderluik). 
23 Vgl. voor asbest: HR 25 november 2005, NJ 2009/103 (Eternit). 
24 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/74; T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Nalaten als onrechtmatige daad’, NJB 

2007, afl. 40, p. 2540-2546. 
25 Vgl. HR 22 november 1974, NJ 1975/149 (Springtouwtje) en HR 27 mei 1988, NJ 1989/29 (Veenbroei), nader 
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moet uitoefenen op het betalingsverkeer via de bankrekeningen die bij haar worden 

aangehouden, en als zij uit dien hoofde aanwijzingen heeft dat er fraude wordt gepleegd de 

eventuele slachtoffers hiervan mogelijk op de hoogte moet stellen.26 Men is niet alleen 

aansprakelijk voor de directe gevolgen van eigen daden, maar ook voor het niet voorkomen 

van schade door daden van een ander of door externe risico’s (zoals natuurrampen) voor 

zover men daar een zekere verantwoordelijkheid voor had om daarvoor te waken.27 

Op deze wijze kan men aansprakelijk worden gehouden voor gevallen waar de primaire 

oorzaak van de schade niet bij een eigen daad ligt. Bij een robot is dit met name mogelijk 

doordat een robot is gemaakt door iemand die daadwerkelijk invloed heeft op het algoritme 

van de robot en daarmee op hoe de robot functioneert.28 Dat een robot de schade heeft 

aangericht hoeft dus niet in de weg te staan aan aansprakelijkheid wegens schending van een 

zorgplicht. Dat de concrete daad van de robot mogelijk onvoorzienbaar was hoeft hier 

evenmin aan in de weg te staan als wel voorzienbaar was dát de robot schade zou 

aanrichten.29 Het gaat om een eenvoudige gevaarzetting: het algoritme is de wereld ingestuurd 

en schept risico’s, waar de bezitter voor aansprakelijk is behoudens toereikende 

voorzorgsmaatregelen (Kelderluik).30 Deze zorgplicht vormt dus een absolute ondergrens 

voor aansprakelijkheid. Dit geldt temeer als de bezitter heeft nagelaten maatregelen te treffen 

om te voorkomen dat het algoritme onwenselijke dingen doet. Een voorbeeld is het 

kunstproject waarbij een algoritme met bitcoin willekeurige dingen bestelde, met gevolg dat 

de kunstenaar wapens en drugs thuis ontving.31 Los van de strafrechtelijke vraag naar intentie 

is duidelijk dat de kunstenaar dit had kunnen voorzien (gelet op wat bekend is over wat met 

bitcoin wordt verhandeld) en hier ook eenvoudig enkele voorzorgsmaatregelen tegen had 

kunnen inbouwen (zoals controles op wapens, drugs e.d.). Juist het gegeven dat de bezitter 
                                                                                                                                                                             

T.F.E. Tjong Tjin Tai, Zorgplichten en zorgethiek (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2007 (hierna: Tjon 

Tjin Tai 2007), par. 5.7. 
26 HR 23 december 2005, NJ 2006/289 (Safe Haven); HR 27 november 2015, NJ 2016/245 (Piramidespel). 
27 De toezichthoudersaansprakelijkheid is hier een ander voorbeeld van. 
28 Evenzo Palmerini & Bertolini 2016, p. 246. 
29 Vgl. HR 23 juni 1989, VR 1991/154 (Surfplank). Zie ook Katherine D. Sheriff, ‘Applying the Sudden 

Emergency Doctrine to Autonomous Vehicles: The Case of the Speeding Truck and the Polar Bear’, 19 mei 

2016 (hierna: Sheriff 2016), ssrn.com/abstract=2807597, die terecht aangeeft dat het algemene bestaan van 

bepaalde gevaren voldoende is, ook al is de specifieke realisatie onvoorspelbaar. 
30 Evenzo Schuhr 2014, p. 22-23. 
31 Zie hierover www.cnbc.com/2015/04/21/robot-with-100-bitcoin-buys-drugs-gets-arrested.html. De robot is te 

vinden op wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.bitnik.org/r/. 
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heeft afgezien van enige controlemogelijkheid kan grond zijn voor aansprakelijkheid.32 Een 

bijkomende rechtvaardiging is dat de bezitter profijt heeft van het algoritme. Het is billijk dat 

hij dan ook de nadelen daarvan draagt.33 

De omvang van de aansprakelijkheid zal vooral daarvan afhangen hoe streng de zorgplicht 

wordt ingevuld. Hier zijn verschillende aanknopingspunten voor.34 In het bijzonder is 

mogelijk dat de schuldaansprakelijkheid van art. 6:162 BW zozeer wordt verzwaard dat zij in 

de buurt komt van een risicoaansprakelijkheid.35 Ook kan soms worden gewerkt met een 

vermoeden dat bepaalde schade te wijten is aan een gebrek aan zorg.36 

Aansprakelijkheid voor robots en algoritmes zou dus eenvoudig binnen het wettelijk systeem 

kunnen worden aangenomen op basis van zorgplichten. Het geeft nog niet veel aanwijzingen 

hoe deze zorgplicht concreet moet worden uitgewerkt. Bovendien veronderstelt dit nog steeds 

een schuldaansprakelijkheid: men zal concreet moeten kunnen aangeven dat er anders is 

gehandeld dan kon en mocht worden verwacht.37 

 

6. Invulling van de zorgplicht 

Het betoog tot nog toe was tamelijk abstract. Het gaat uit van de gedachte dat het 

daadwerkelijk mogelijk zou zijn om additionele voorzorgsmaatregelen te nemen tegen 

schade. Het is daarom zinvol om in meer detail te bezien wat werkelijk kan worden gedaan of 

niet. Dit kan de grenzen van voorzorgsmaatregelen laten zien en tegelijk ook weer 

onderbouwen dat het redelijk is om bepaalde maatregelen te eisen. 

                                                        
32 Vgl. het arrest HR (strafkamer) 25 juni 1934, NJ 1934/1261 (Palingfuiken), genoemd in Tjong Tjin Tai, 

WPNR 2015. 
33 Zie C.J.M. Klaassen, Risico-aansprakelijkheid (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1991 (hierna: Klaassen 

1991), p. 10-11 over het profijtbeginsel als grond voor risicoaansprakelijkheid. Ook Wolfgang Schulz & Kevin 

Dankert, ‘“Governance by Things” as a challenge to regulation by law’, Internet Policy Review 5(2), p. 11 die dit 

noemen als reden voor aansprakelijkheid voor zelfrijdende auto’s. 
34 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/57-60 en 74-80. 
35 Zie bijv. HR 11 november 1983, NJ 1984/331 (Meppelse Ree), wat echter ook kan worden gelezen als een 

geval waar niet zozeer de onrechtmatigheid snel is aangenomen maar waar snel verwijtbaarheid (schuld) is 

aangenomen. Vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/111. Bij auto’s is ook relevant art. 185 WVW. Omdat 

dit alleen op auto’s van toepassing is, zal ik hier niet nader op ingaan. Zie voor een behandeling met betrekking 

tot zelfrijdende auto’s Tjong Tjin Tai & Boesten 2016. 
36 Kritisch: Hanisch 2014, p. 45, verwijzend naar Medicus, Schuldrecht I, 2004 (20e druk), rn. 339; ook Hanisch 

2013, p. 118-119. 
37 Schuhr 2014, p. 24; ook Hanisch 2014, p. 28-29. 
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Een voorbeeld laat de Amerikaanse regelgeving voor algorithmic trading zien. In Amerika 

legt de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) diverse eisen op aan bedrijven die 

gebruikmaken van algorithmic trading.38 Dit vereist onder meer dat het ontwerp van het 

algoritme (evenals monitoring en reviewing van het algoritme) geschiedt onder 

verantwoordelijkheid van een geregistreerd persoon.39 Verder worden enkele richtlijnen 

gegeven voor ‘supervision and control practices’.40 Hieronder vallen onder meer een 

algemeen risico-assessment, documentatie die het mogelijk maakt dat anderen (t.b.v. audits en 

toezicht) de code kunnen begrijpen zonder de code zelf te bestuderen, mechanismes om het 

algoritme snel te kunnen uitschakelen, uitvoerige tests die ook letten op onbedoelde 

neveneffecten, implementeren van controles en waarschuwingssignalen die onbedoelde 

effecten signaleren. De SEC verbiedt aan beurshandelaren om hun cliënten ‘ongefilterde’ 

markttoegang te bieden: dit betekent dat zij moeten monitoren wat voor opdrachten hun 

cliënten geven, onder meer om vergissingen te voorkomen.41 Een voorbeeld is het beruchte 

‘fat finger’-syndroom: tikfouten waardoor onbedoelde grote orders worden uitgegeven.42 

Dit geeft een staalkaart van mogelijkheden om risico’s te beperken. Algemeen kan men de 

indeling volgen die in de productaansprakelijkheid gangbaar is.43 

Als eerste kan er in het algemene ontwerp aandacht worden besteed aan mogelijke risico’s.44 

Men kan bijvoorbeeld zorgen dat het algoritme voorzien is van bepaalde interne begrenzingen 

(zoals een limiet voor de bedragen, gekoppeld aan bepaalde indicatoren). Voor extra 

zekerheid zou men een additionele externe controle op de transacties kunnen aanbrengen.45 

Een ander voorbeeld is een noodknop (kill switch)46 waarmee het algoritme eenvoudig kan 

                                                        
38 www.finra.org/industry/algorithmic-trading, Regulatory Notice 16-21 (www.finra.org/industry/notices/16-21) 

en Regulatory Notice 15-09 (www.finra.org/industry/notices/15-09). 
39 Regulatory Notice 16-21. 
40 Regulatory Notice 15-09. 
41 www.sec.gov/news/press/2010/2010-210.htm. 
42 en.wikipedia.org/wiki/Fat-finger_error. 
43 Ik ga er hierbij van uit dat de bezitter ook de producent van het algoritme is. Ingeval de producent een ander is, 

is de productaansprakelijkheid niet van toepassing als het geen roerende zaak betreft en zal de producent alleen 

aansprakelijk kunnen zijn op grond van schending van zijn zorgplicht (vgl. het arrest HR 25 november 2005, NJ 

2009/103 (Eternit)). 
44 Nevejans 2016, op p. 17. 
45 Vergelijkbaar met het vier-ogenprincipe dat in organisaties wordt gehanteerd om vergissingen en fraude tegen 

te gaan. 
46 Draft report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)), 
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worden uitgeschakeld. Ook is het van belang dat bij de interactie met mensen additionele 

veiligheids- en correctiemogelijkheden zijn aangebracht. Een bekend voorbeeld hiervan is het 

‘are you sure?’ dat computers vragen bij een ongebruikelijke instructie van de gebruiker. Bij 

effectentransacties is een bekend probleem dat de opdracht een tikfout bevat: goed ontworpen 

programma’s hebben een manier om zo’n fout snel te kunnen corrigeren.47 

Daarnaast zal bij de concrete training48 kunnen worden gelet op bijzondere situaties. 

Waarschijnlijk zal vooraf moeten worden nagedacht over welke situaties relevant zijn. Zo zal 

men een computergestuurde auto ook vertrouwd moeten maken met het rijden in harde wind, 

bij ijzel of andere minder gangbare omstandigheden. Als men dat niet doet zal moeten worden 

gewaarschuwd voor de beperkingen in training en de daaruit voortvloeiende beperkingen in 

inzetbaarheid van het algoritme. 

Tot slot zijn er ook in het gebruik voorzorgsmaatregelen mogelijk. Zo kan men bijvoorbeeld 

overwegen om een algoritme nooit zonder toezicht te laten handelen, of in elk geval niet voor 

langere periodes, zodat er tijdig kan worden ingegrepen als het algoritme doldraait. Of men 

kan externe melders aanbrengen die los van het algoritme signaleren wanneer er vreemd 

gedrag lijkt te worden vertoond. 

Dit laat zien dat er veel gevraagd kan worden en dat het niet een bovenmenselijke verbeelding 

vergt om een behoorlijk aantal extra voorzorgen te bedenken. Afhankelijk wanneer de 

voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen is het een gebrek van het product of een 

nalatigheid van de bezitter. 

Al deze mogelijke (en niet bij voorbaat onredelijke) voorzorgsmaatregelen zullen volgens de 

Kelderluikcriteria moeten worden afgewogen tegen de risico’s waartegen zij beogen te 

beschermen. Enig risico mag blijven bestaan.49 Maar heel groot zal dit waarschijnlijk niet 
                                                                                                                                                                             

‘License for Designers’, op p. 18. 
47 De afwezigheid van zodanige correctiemogelijkheid kan zelf weer een fout opleveren, zie bijv. 

en.wikipedia.org/wiki/Mizuho_Securities#Massive_sale_order_of_J-COM_share_incident. 
48 Mady Delveaux, Draft report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 

(2015/2103(INL)), 31 mei 2016, zie par. 28: ‘Considers that, in principle, once the ultimately responsible parties 

have been identified, their liability would be proportionate to the actual level of instructions given to the robot 

and of its autonomy, so that the greater a robot’s learning capability or autonomy is, the lower other parties’ 

responsibility should be, and the longer a robot’s “education” has lasted, the greater the responsibility of its 

“teacher” should be; notes, in particular, that skills resulting from “education” given to a robot should be not 

confused with skills depending strictly on its self-learning abilities when seeking to identify the person to whom 

the robot’s harmful behaviour is actually due’. 
49 HR 9 december 1994, NJ 1996/403 (Zwiepende tak), nader Tjong Tjin Tai 2005. 
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zijn. Het gevolg is dat een algoritme, als alle te verwachten voorzorgsmaatregelen zijn 

genomen, grotendeels of nagenoeg geheel zal handelen zoals een redelijk handelend mens in 

vergelijkbare omstandigheden zou doen.50 De afstand tot de norm van de maatmens is dan 

niet groot meer. Het is bovendien te verdedigen dat als het algoritme slechter handelt dan de 

maatmens, er bij wijze van vermoeden, vatbaar voor tegenbewijs, moet worden aangenomen 

dat de zorgplicht ten aanzien van het algoritme is geschonden. 

 

7. Risicoaansprakelijkheid voor robots 

De tweede benadering is op basis van risicoaansprakelijkheid. Ons stelsel van 

risicoaansprakelijkheid gaat uit van de onderverdeling tussen mensen en zaken, waarbij voor 

zaken nog een onderverdeling geldt tussen dieren en andere zaken. 

Voor volwassenen is het belangrijkste de aansprakelijkheid voor ondergeschikten (art. 6:170 

BW). Die aansprakelijkheid is alternatief: ook de ondergeschikte zelf is op grond van een 

eigen o.d. aan te spreken. Zoals alle risicoaansprakelijkheden berust deze 

risicoaansprakelijkheid historisch op een aansprakelijkheid voor tekortschieten in het toezicht 

op het object van aansprakelijkheid, een schuldaansprakelijkheid.51 In de loop der tijd werd 

dit steeds strenger ingevuld, waarbij bijvoorbeeld kon worden gewerkt met vermoedens dat 

het toezicht tekortschoot.52 Ten slotte is dit in het huidig BW omgezet in een echte 

risicoaansprakelijkheid.53 

Die ontwikkeling is ook zichtbaar bij de aansprakelijkheid voor kinderen tot veertien jaar (art. 

6:169 BW): 

 

‘Voor schade aan een derde toegebracht door een als een doen te beschouwen gedraging van 

een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt en aan wie deze gedraging als 

                                                        
50 Aangenomen dat een mens de tijd had om goed na te denken en te overwegen; een algoritme kan immers veel 

sneller handelen. Misschien zou dit tijdsaspect reden moeten zijn voor een enigszins afwijkende regel. 
51 Klaassen 1991, p. 15; F.T. Oldenhuis, Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen (Mon. BW, deel 

B46), Deventer: Kluwer 2014 (3e druk; hierna: Oldenhuis 2014), nr. 1-3; E. Bauw, Onrechtmatige daad: 

aansprakelijkheid voor zaken (Mon. BW, deel B47), Deventer: Kluwer 2015 (2e druk; hierna: Bauw 2015), nr. 

7; Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/174 en 205-212; Tjong Tjin Tai 2007, p. 156-158. 
52 Ook is in sommige landen gewerkt met een onweerlegbaar vermoeden (en in andere landen is dit bepleit). Zie 

nader Oldenhuis 2014, nr. 34; J.W. Hoekzema, Aansprakelijkheid voor ondergeschikten en voor eigen 

onrechtmatige daad (diss. Groningen), Den Haag: BJu 2000, p. 24 en 34. 
53 Oldenhuis 2014, nr. 34. 
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een onrechtmatige daad zou kunnen worden toegerekend als zijn leeftijd daaraan niet in de 

weg zou staan, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, 

aansprakelijk.’ 

 

Als het kind aansprakelijk zou zijn voor zijn handelen, wordt die aansprakelijkheid ingevolge 

art. 6:169 BW op de ouders gelegd. De vraag is daarbij echter wat de norm is: wanneer zou 

het kind zelf aansprakelijk zijn, wanneer zou die gedraging als onrechtmatige daad worden 

beschouwd? De Hoge Raad heeft in HR 12 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP1662, r.o. 

3.4, NJ 2005/138, duidelijk antwoord gegeven: de norm is hoe een volwassene in dezelfde 

positie zou hebben gehandeld, niet hoe een kind van die leeftijd, met het aan een kind eigen 

beperkte inzicht, zou handelen. De norm is derhalve de gewone zorgplicht van art. 6:162 BW. 

Oldenhuis spreekt van een ‘geobjectiveerde onrechtmatigheid.54 Dit is goed verdedigbaar: de 

ouders hebben het kind op de wereld gezet,55 dat daarmee een bron van risico’s is, en dragen 

er zorg voor dat het geen additionele risico’s schept boven dat wat gewone mensen voor 

risico’s meebrengen. 

Voor de aansprakelijkheid voor dieren, art. 6:179 BW, geldt hetzelfde: 

 

‘De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij 

aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de 

gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben 

gehad.’ 

 

De ratio hiervoor is gevonden in: ‘de onberekenbare krachten die de eigen energie van het 

dier als levend wezen oplevert’.56 Men weet niet zeker hoe een dier zal reageren, maar daarom 

juist is de bezitter hiervoor aansprakelijk. Alleen als het dier handelt zoals ook een mens zou 

reageren (preciezer: als het dier zich gedraagt zoals het ook zou mogen reageren indien het 

onder controle van een mens zou staan57) en dit handelen van de mens dan niet onrechtmatig 

                                                        
54 Oldenhuis 2014, nr. 9. 
55 Zie de literatuur genoemd bij Klaassen 1991, p. 36. 
56 HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, r.o. 3.6.1 (Hangmat II); HR 24 februari 1984, NJ 1984/415 

(Zeug Geel 113); vgl. Suijling, Inleiding tot het burgerlijk recht, tweede stuk, tweede gedeelte, Haarlem 1936 (2e 

druk), nr. 538, p. 263; Parl. Gesch. Boek 6, p. 763. 
57 Als het dier bij het gedrag daadwerkelijk onder controle van een mens stond, kan art. 6:179 BW geen 

toepassing vinden en zal op basis van art. 6:162 BW moeten worden bezien of deze persoon aansprakelijk is (HR 



Verschenen in NTHR 2017-3, p. 123-132. 

 13 

zou zijn, ontbreekt aansprakelijkheid.58 Opnieuw geldt de norm dat het dier wordt afgemeten 

aan de maatmens. 

Dit alles ter vergelijking.59 Maar hoe zit het nu met zaken? Voor roerende zaken is de bezitter 

aansprakelijk op grond van art. 6:173 lid 1 BW: 

 

‘De bezitter van een roerende zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen 

die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, een bijzonder gevaar voor 

personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij 

aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar 

op het tijdstip van ontstaan daarvan zou hebben gekend.’ 

 

De ‘tenzij’-bepaling heeft dezelfde functie als bij art. 6:179 BW: er is geen aansprakelijkheid 

als de zaak op een wijze ‘handelt’ die in geval van een mens niet tot aansprakelijkheid leidt. 

Voor autonome objecten heeft deze bepaling het bezwaar dat zij vooral geschreven lijkt te 

zijn voor passieve zaken. Een ladder die het gewicht niet aan kan. Of is dat geen bijzonder 

gevaar? Hoe moet deze bepaling worden uitgelegd? Relevant zijn hier met name de criteria 

‘eisen’ en ‘bijzonder gevaar’. 

Welke eisen mag men in de gegeven omstandigheden aan de zaak stellen? Dit wordt in de 

literatuur nauwelijks uitgewerkt.60 Bauw61 betoogt dat dit gerelateerd is aan het bijzonder 

gevaar: het gaat om de veiligheidseisen die aan de zaak kunnen worden gesteld. Hij verwijst 

hiertoe naar HR 17 december 2010, NJ 2012/155 (Wilnis), waar de Hoge Raad ten aanzien 

van de vergelijkbare opstalaansprakelijkheid had overwogen (r.o. 4.4.3): 

 

‘Bij de eisen als bedoeld in art. 6:174 lid 1 gaat het om de eisen die men uit het oogpunt van 

veiligheid aan de desbetreffende opstal mag stellen (…). Daarbij spelen, zo volgt uit de 

wetsgeschiedenis (Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1380), gedragsnormen als 

veiligheidsvoorschriften en in het algemeen aan een bezitter of gebruiker van die zaak te 

                                                                                                                                                                             

23 februari 1990, NJ 1990/365), zie Bauw 2015, nr. 65. 
58 T. Hartlief, ‘De aansprakelijkheid voor zaken’, BW-Krant Jaarboek 1996, p. 201-222; Bauw 2015, nr. 66. 
59 In buitenlandse literatuur treft men ook de vergelijking aan met de aansprakelijkheid voor dieren (bijv. 

Christian Neuhauser, ‘Roboter und moralische Verantwortung’, in: Hilgendorf 2014, p. 269-286, op p. 283-284; 

Hanisch 2013, p. 113). 
60 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/219-221 bespreken alleen de andere eisen. 
61 Bauw 2015, nr. 14. 
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stellen zorgvuldigheidsnormen een belangrijke rol.’ 

 

En wat is ‘een bijzonder gevaar’? Hartkamp en Sieburgh noemen het voorbeeld van een fiets 

met defecte remmen, in contrast tot het algemene gevaar dat met een fiets verkeersfouten 

kunnen worden gemaakt of de zaak zich op een verkeerde plaats bevindt.62 

Een korte vergelijking met Frans recht kan verhelderend werken. In Frankrijk geldt ook een 

algemene aansprakelijkheid voor de ‘gardien’ (opzichter/beheerder) van roerende zaken, op 

basis van art. 1384, aanhef, Code civil.63 Hiervoor is vereist dat de zaak een actieve rol 

speelde bij het ongeval en dat de zaak in enig opzicht abnormaal was.64 Dit laatste wordt vrij 

snel aangenomen: in een geval waar het slachtoffer door een glazen deur was gelopen werd 

gezegd dat de deur het karakter van abnormaliteit had.65 Blijkbaar was de breekbaarheid zelf 

al een ‘abnormaliteit’. In Nederland zou een dergelijk geval waarschijnlijk worden behandeld 

op basis van een zorgplicht om dergelijke ongelukken te voorkomen (op basis van het 

Kelderluik-arrest). Toch geven deze normen wel enige richting: het gaat om een zaak die niet 

voldoet aan dat wat we er, gelet op het voorkomen van schade aan derden, van zouden mogen 

verwachten. Een zaak die gewoon doet wat hij hoort te doen (volgens redelijke mensen) is 

niet abnormaal (in de zin van het Franse recht) en niet gebrekkig (in de zin van art. 6:173 

BW). In feite komt dit erop neer dat de zaak wordt beoordeeld alsof een mens de handelingen 

kon bepalen: als de zaak anders handelt dan een redelijk handelend mens zou doen, is de zaak 

in zoverre gebrekkig. Het gebrek wordt dan niet bepaald aan de hand van de mogelijkheid van 

voorzorgen of voorzienbaarheid van deze schade, maar louter achteraf: het plaatsvinden van 

ongevallen. Bovendien is er, anders dan bij art. 6:162 BW, geen ‘risicodrempel’, geen 

minimaal risico dat men mag laten bestaan. 

Voor het Nederlandse recht lijkt eenzelfde interpretatie passend: het gaat erom of de zaak 

anders handelt dan een redelijk handelend bezitter zou willen. Bijvoorbeeld: een vuurpijl 

ontploft te vroeg, een pistool schiet een kogel af zonder dat de trekker is overgehaald. Men 

                                                        
62 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/219, ook Bauw 2015, nr. 15. 
63 C.cass. (ch. réun.) 13 februari 1930, DP 1930.I.57 (Jand’heur). 
64 G. Viney & P. Jourdain, Traité de Droit Civil: Les conditions de la responsabilité, Parijs : LGDJ 2006 (3e 

druk), p. 717-728. Zie m.n. p. 727 over twee arresten van de Cour de Cassation (civ.) van 24 februari 2005, nr. 

03-18135 en nr. 03-13536, waar wordt vastgehouden aan het vereiste van een ‘rôle actif’ en karakter van 

‘anormalité’. Wel is vrij snel sprake van een actieve rol: het laatstgenoemde arrest betrof een glazen deur waar 

het slachtoffer doorheen was gelopen. 
65 C.cass. (civ.) 24 februari 2005, nr. 03-13536. 
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kan twisten over gevallen waarin de zaak zelf relatief inert is: een omvallende kast, of de 

glazen deur. Daar lijkt het Franse recht een wel erg lichte norm aan te leggen. In het 

Nederlandse recht geldt bovendien een belangrijke beperking vanwege de afstemming met de 

risicoaansprakelijkheid (art. 6:185 BW). Als het gaat om een zaak die een product is in de zin 

van art. 6:185 BW en de producent niet aansprakelijk is voor het gebrek omdat het onder een 

van de uitzonderingen van art. 6:185 lid 1 BW valt, is ook de bezitter niet aansprakelijk (art. 

6:173 lid 2 BW).66 In het bijzonder betekent dit dat er geen aansprakelijkheid is voor 

gebreken die volgens de toenmalige technische en wetenschappelijke kennis niet konden 

worden ontdekt (art. 6:173 lid 2 BW juncto art. 6:185 lid 1 sub e BW). Zou dit in de weg 

staan aan aansprakelijkheid voor robots? Robots zijn immers sterk in ontwikkeling, en men 

ontdekt steeds nieuwe mogelijkheden maar ook nieuwe dingen die mis kunnen gaan. Toch 

lijkt deze beperking niet zo strikt te zijn. Naar letter en strekking betreft deze beperking 

daadwerkelijk onbekende soorten gevaren. Als men niet kon voorzien dat asbest tot 

longkanker zou leiden, is men niet op die grond aansprakelijk voor asbest. Bij robots 

daarentegen lijken onwenselijke gedragingen wel degelijk voorzienbaar. Dit lijkt dus niet te 

vallen onder de ‘state-of-the-art’-uitzondering. 

Concluderend: de aansprakelijkheid voor robots op basis van art. 6:173 BW is strenger dan de 

gewone schuldaansprakelijkheid van art. 6:162 BW. Het enkele plaatsvinden van schade is 

voldoende als er een gebrek is aan te wijzen; het is niet nodig dat wordt vastgesteld dat er te 

weinig voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Bovendien zal de bezitter ook voor geringe 

risico’s aansprakelijk zijn, terwijl die bij de algemene zorgplicht tot het maatschappelijk risico 

behoren. Tot slot kan de rechter het bewijs van aansprakelijkheid verlichten, door bij wege 

van vermoeden aan te nemen dat er een gebrek is.67 Dit ligt ook voor de hand bij robots, waar 

alleen de maker of eigenaar in staat is aan te tonen hoe de interne toestand van de robot is en 

op basis van welk algoritme de robot werkt. De meest aansprekende rechtvaardiging voor 

deze strenge benadering is mijns inziens dat de bezitter van de robot ervoor gekozen heeft een 

additioneel risico in het leven te roepen, en daar de gevolgen voor te dragen heeft. 

Dit heeft wel een zeker paradoxaal gevolg, met name als men dit relateert aan zelfrijdende 

auto’s. Het gevolg is namelijk dat men met het gebruik van een robot een extra 

aandachtsverplichting erbij krijgt, terwijl men veelal juist denkt dat zo’n robot de verplichting 

                                                        
66 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/228. 
67 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/222 met verdere verwijzingen. 
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tot aandacht van ons overneemt.68 

In andere landen ziet men ook dat de risicoaansprakelijkheid voor autonome zaken ligt tussen 

de ondergrens van de Kelderluik-norm,69 en de bovengrens van hoe een maatmens gehandeld 

zou hebben als hij het gedrag van de zaak geheel had kunnen bepalen.70 Het voorstel van het 

Europees Parlement gaat ook uit van een risicoaansprakelijkheid,71 naast fondsvorming.72 

Ook elders wordt voor een risicoaansprakelijkheid gepleit.73 

 

8. Een alternatieve benadering voor algoritmes 

Voor robots lijkt dus een strengere benadering te gelden dan voor algoritmes: een risico- 

versus een schuldaansprakelijkheid. Dit lijkt moeilijk te rechtvaardigen aangezien een robot 

eigenlijk gewoon een algoritme in een jasje is. Ook andere redenen lijken voor een strengere 

aansprakelijkheid te pleiten voor algoritmes. Voor de buitenwereld is niet te zien of de mens 

zelf handelt of een algoritme voor hem laat handelen. Een andere intuïtie is dat als men ervoor 

kiest de zaken door een algoritme te laten afhandelen, men daar dan ook voor instaat. Dit 

betreft in wezen het leerstuk van toerekenbaarheid,74 wat (voor zover het rechtshandelingen 

betreft) volgens contractuele maatstaven wordt afgehandeld. 

                                                        
68 Vgl. www.zeit.de/2016/07/roboter-haftung-gericht/komplettansicht?print: ‘Aber wer würde ein autonomes 

Fahrzeug kaufen, das er ständig überwachen muss?’. 
69 Voor Duits recht verdedigt Jan-Philipp Günther, Roboter und rechtliche Verantwortung, München: Herbert 

Utz 2016 (hierna: Günther 2016), p. 242, de invoering van een risicoaansprakelijkheid voor robots met 

disculpatie in geval van toereikende zorg: dit komt in essentie neer op de gewone zorgplicht aangevuld met een 

bewijsvermoeden dat de zorg tekortschoot. 
70 David C. Vladeck, ‘Machines Without Principals: Liability Rules and Artificial Intelligence’, Washington Law 

Review 89/1 (2014), p. 117-150, op p. 141 e.v. betoogt dat precies voor onverklaarbare ongevallen een probleem 

kan ontstaan. Hij pleit voor een strict liability regime (risicoaansprakelijkheid). Ook Hanisch 2014, p. 50-51. 
71 Mady Delveaux, Draft report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 

(2015/2103(INL)), 31 mei 2016, zie par. 27: ‘Considers that the future legislative instrument should provide for 

the application of strict liability as a rule, thus requiring only proof that damage has occurred and the 

establishment of a causal link between the harmful behaviour of the robot and the damage suffered by the injured 

party’. 
72 Draft report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)), 

par. 29. 
73 Bijv. Günther 2016, die de literatuur bespreekt maar zelf verwerpt (p. 237-241). Hij stelt voor aan te knopen 

bij het model van § 831 BGB (aansprakelijkheid voor Verrichtungsgehilfen, ondergeschikten) en een specifieke 

rechtsgrond in te voeren (p. 242). Ook Hanisch 2014, p. 54. 
74 Vgl. Günther 2016, p. 241. 
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Als het echter gaat om buitencontractuele aansprakelijkheid zal dit anders moeten worden 

geconstrueerd. Om wat voor gevallen gaat het dan? Een voorbeeld is het automatisch 

genereren van nieuwsberichten.75 Dit kan leiden tot klachten omdat het nieuwsbericht onjuist 

of zelfs smadelijk is. In lijn met de uitspraak Delfi/Estonia76 zou verdedigd kunnen worden 

dat een website die onjuiste berichten plaatst aansprakelijk is.77 Een ander voorbeeld is het 

geautomatiseerd aanvullen van zoektermen: in de rechtspraak in verschillende landen wordt 

dit regelmatig onrechtmatig geacht als dit tot ongewenste effecten leidt (zoals smadelijke 

suggesties, systematisch sturen naar gepirateerd auteursrechtelijk beschermd materiaal).78 In 

veel gevallen gaat het niet om fysieke schade, maar om zuivere vermogensschade. Echter het 

kan ook gaan om schending van fundamentele rechten zoals privacy. 

Voor dergelijke gevallen kan er een alternatieve grondslag voor aansprakelijkheid zijn. Dit 

valt op verschillende manieren te beredeneren. Ik zal dit hier slechts schetsmatig aanduiden; 

een nauwgezette analyse vergt meer ruimte dan hier nog beschikbaar is. 

Als eerste is er de gedachte dat er schade is aangericht en het economisch gezien het beste is 

dat deze wordt gedragen door de partij die dit het beste kan voorkomen. In Europese 

rechtspraak is dit op basis van het effectiviteitsbeginsel mogelijk,79 dat eist dat er adequate 

remedies zijn in geval van aantasting van rechten die in Europese regels zijn erkend.80 Er 

                                                        
75 P.-J. Ombelet, A. Kuczerawy & P. Valcke, ‘Supervising Automated Journalists in the Newsroom: Liability for 

Algorithmically Produced News Stories’, CiTiP Working Paper 25/2016 (hierna: Ombelet, Kuczerawy & Valcke 

2016), ssrn.com/abstract=2768646. 
76 EHRM 16 juni 2015, 64569/09, en later de beperking in EHRM 2 februari 2016, 22947/13 (Magyar 

Tartalomszolgáltatók Egyesülete/Hungary). 
77 Ombelet, Kuczerawy & Valcke 2016, par. V, betogen dat uit Delfi/Estonia volgt dat websites dan een 

(menselijke) editor zouden moeten aanstellen om de berichten te controleren. Verder stellen zij (par. IV.B) dat 

naar Belgisch recht een aansprakelijkheid kan berusten op het voeden van het algoritme met onjuiste, 

onvolledige of eenzijdige data. Als het algoritme met goede data nog steeds onjuiste berichten genereert zou de 

ontwikkelaar aansprakelijk kunnen zijn. 
78 S. Karapapa & M. Borghi, ‘Search Engine Liability for Autocomplete Suggestions: Personality, Privacy and 

the Power of the Algorithm’, International Journal of Law and Information Technology 23/3 (Autumn 2015) 

(hierna: Karapapa & Borghi 2015), p. 261-289, ssrn.com/abstract=2862667. 
79 Over het effectiviteitsbeginsel: T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Effectiviteitsbeginsel en nationaal privaatrecht’, WPNR 

2011, afl. 6901, p. 790-797. 
80 Zo kan althans de rechtspraak genoemd bij Karapapa & Borghi 2015 worden beschouwd. Evenzo Karapapa & 

Borghi op blog.oup.com/2015/10/google-algorithm-personality-privacy-rights/; B. van Slooten, ‘Welcome to the 

Jungle: The Liability of Internet Intermediaries for Privacy Violations in Europe’, JIPITEC 6/3 (2015), 

www.jipitec.eu/issues/jipitec-6-3-2015/4318. Aansprakelijkheid lijkt vooral aanwezig bij commerciële websites, 
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wordt dan vooral vanuit de gevolgen geredeneerd, niet vanuit een voorafgaande bedoeling of 

aanvaard risico.81 Een voorbeeld is een uitspraak van het BGH waar het resultaat van Google 

auto-complete werd beschouwd als eigen inhoud van Google, ook al was dat automatisch tot 

stand gekomen.82 Overigens ging dit niet om schadevergoeding, alleen om een gebod tot 

verwijderen van schadelijke inhoud. Het netto-effect van een benadering op grond van het 

effectiviteitsbeginsel kan dicht in de buurt komen van een risicoaansprakelijkheid, aangezien 

het niet gaat om de redelijke voorzorgen maar veeleer om de aanwezigheid van (theoretisch te 

voorkomen) schade. Toch is er wel een verschil: de aansprakelijkheid van isp’s wordt in de 

rechtspraak toch meestal verbonden aan de reële mogelijkheid om niet al te ver strekkende 

voorzorgsmaatregelen te nemen.83 Hoe dan ook is deze rechtspraak een breuk met de oude 

interpretatie van de isp-vrijwaring, waarbij isp’s juist niet aansprakelijk waren zolang zij 

passief waren. Tegenwoordig geldt kennelijk dat enige voorzorg wél verwacht wordt. 

Een andere uitwerking kan aansluiten bij de Engelse figuur van non-delegable duties:84 

sommige zorgplichten kan je niet delegeren; als je een ander de zorg feitelijk laat uitvoeren 

blijf je zelf aansprakelijk bij tekortschietende zorg. Deze figuur wordt niet vaak toegepast, 

vooral bij bepaalde wettelijke plichten. Een vergelijkbare niet-delegeerbare 

verantwoordelijkheid ziet men voor algoritmes op bijzondere deelgebieden. Zo neigen de 

Amerikaanse regels inzake algorithmic trading (zie par. 4) ertoe dat er een verantwoordelijke 

partij wordt aangewezen die daarmee ook geheel verantwoordelijk is voor wat het algoritme 

doet. Bij de gevallen van nieuwsberichten en Google lijkt eveneens te worden aangenomen 

dat de organisatie verantwoordelijk is voor wat het algoritme doet. 

Deze benadering komt netto neer op iets dat sterk lijkt op de maatmens-benadering bij 

aansprakelijkheid voor zaken. Het gegeven dat de handelingen zijn uitbesteed aan een 

algoritme wordt irrelevant als de aansprakelijkheid net zo ver strekt alsof je zelf zou hebben 
                                                                                                                                                                             

vgl. ook HvJ EU 8 september 2016, C-160/15 (GS Media/Sanoma). Dit sluit aan bij het profijtbeginsel. 
81 Zie ook over de mogelijkheid van inbreuk op mededingingsrecht door samenwerkende algoritmen: Inge Graef, 

www.law.kuleuven.be/citip/blog/algorithmic-price-fixing-under-eu-competition-law-how-to-crack-robot-

cartels/. 
82 BGH 14 mei 2013, VI ZR 269/12 (Google Auto-complete), juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&nr=64163. Hierover bijv. www.husovec.eu/2013/06/liability-for-

algorithm-design-big-data.html. 
83 Zie de zaken Delfi/Estonia, MTE/Hungary, en zie ook HvJ EU 15 september 2016, C-484/14 

(McFadden/Sony). Ik kan dit hier niet volledig uitwerken. 
84 Het laatste precedent hierover is Woodland v. Essex County Council [2013] UKSC 66. Verder R.D. Lubach, 

Aansprakelijkheid voor zelfstandige hulppersonen (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2005, par. 2.3. 
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gehandeld. Het gevolg is dat de eigenaar of de producent van een algoritme een prikkel heeft 

om er alles aan te doen dat het algoritme net zo goed handelt als mensen.85 De mens is de 

maat van alle dingen, van robots en van algoritmes. 

Overigens blijkt nu ook dat Nederland relatief gemakkelijk tot aansprakelijkheid kan komen; 

in andere landen is dat minder gemakkelijk. Dit zou ertoe kunnen leiden dat Nederland een 

interessant forum wordt voor aansprakelijkheid voor algoritmes die wereldwijd uitwerken.86 

 

9. Argumenten tegen strenge aansprakelijkheid 

Toch wordt niet algemeen aanvaard dat een strenge aansprakelijkheid op zijn plaats is.  

Een verweer kan zijn dat wordt gekeken naar wat een gebruikelijke handelswijze is. 

Algoritmes zijn zo normaal dat het niet tot aansprakelijkheid behoort te leiden als het gebruik 

daarvan tot schade leidt. Zo geformuleerd lijkt dit geen sterk argument: ook auto’s zijn 

normaal maar dat staat niet in de weg aan aansprakelijkheid. Belangrijker is het argument dat 

de producent van een algoritme misschien de normale voorzorgsmaatregelen heeft genomen 

en er toch schade ontstaat. Maar hier kan worden tegengeworpen dat juist omdat algoritmes in 

deze vorm en met deze impact relatief nieuw zijn, het niet voor de hand ligt de gangbare 

voorzorgen als maatgevend te beschouwen en veeleer te bezien of er niet meer had kunnen 

worden gedaan. 

Een ander argument is dat een te strenge aansprakelijkheid zou leiden tot het belemmeren van 

innovatie.87 Dit is historisch gezien een belangrijk argument. In internationaal verband zijn in 

het verleden bij nieuwe ontwikkelingen regelmatig verdragen afgesloten die een limitering 

van aansprakelijkheid in het leven riepen om dergelijke ontwikkelingen niet af te schrikken.88 

                                                        
85 Sheriff 2016, p. 23 noemt het argument dat de ontwikkelaar het goedkoopst voorzorgsmaatregelen kan nemen. 
86 Gelet op HvJ EU 25 oktober 2011, C-509/09 en C-161/10 (eDate) kan in alle landen waar schade via internet 

ontstaat worden geprocedeerd, zij het dat alleen de schade geleden in het desbetreffende land kan worden 

verhaald. 
87 Zie bijv. phys.org/news/2017-01-opinion-algorithms.html, ook genoemd in Sheriff 2016, p. 23 en Jack B. 

Balkin, ‘The Path of Robotics Law’, California Law Review 6 (2015), p. 45-60, 

scholarship.law.berkeley.edu/clrcircuit/72, op p. 52. 
88 Zie bijv. de Warsaw convention (1929) voor internationaal luchtvervoer, gevolgd door de Montreal 

convention (1999), de Convention on damage caused by foreign aircraft to third parties on the surface (1952), de 

Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (1972), de International Convention 

on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) (1969), de Paris Convention on Third Party Liability in the 

Field of Nuclear Energy (1960). 
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Een ander voorbeeld buiten verdragen om is de isp-aansprakelijkheid.89 Dit argument is 

uiteindelijk een rechtspolitiek argument: het is de vraag of de wetgever hierin mee wil gaan of 

niet.90 Een integrale vrijstelling voor algoritmes ligt niet voor de hand, aangezien dit 

gemakkelijk kan worden misbruikt voor bijvoorbeeld malware-achtige algoritmes en 

beursfraude door algoritmes. 

Een verwant argument is de vergelijking met de vrijwaring van isp’s,91 en ook dat wat men 

wel aanduidt als platformen (zoals Uber en Airbnb). Er wordt wel aangevoerd dat dergelijke 

platformen neutraal zijn en daarom geen eigen aansprakelijkheid zouden hebben voor wat 

anderen doen. Dit vindt in zoverre steun dat het HvJ EU bijvoorbeeld het zoekalgoritme van 

Google ook onder de vrijwaring van isp’s lijkt te brengen juist omdat het puur automatisch is, 

zonder menselijk ingrijpen.92 Echter de laatste jaren is ook voor isp’s op basis van de 

hierboven genoemde argumentatie van effectieve rechtsbescherming gaandeweg de isp-

vrijwaring ingeperkt. 

Een variant van dit argument kan zijn dat men betoogt dat het algoritme handelt zoals mensen 

dat doen, en dat het algoritme daarom een eigen aansprakelijkheid zou moeten hebben en de 

bezitter niet aansprakelijk zou zijn. Los van de vraag of algoritmes zelf aansprakelijk kunnen 

of moeten zijn geeft dit argument blijk van een gebrek aan kennis van het 

aansprakelijkheidsrecht. Zelfs bij mensen staat de individuele aansprakelijkheid van een dader 

niet eraan in de weg dat er mogelijk ook een andere grond van kwalitatieve aansprakelijkheid 

is aan te spreken. De argumenten hiervoor zijn hierboven al besproken. In het bijzonder zou 

men de argumenten van de aansprakelijkheid voor minderjarige kinderen hier kunnen 

herhalen: als een algoritme in feite nog niet zo goed werkt als een volwassen mens zou het 

logisch lijken het in zekere zin te beschouwen als vergelijkbaar met een minderjarig kind.93 

 

                                                        
89 Op basis van de E-commerce-richtlijn 2000/31/EG. 
90 Chuck Dinerstein, www.acsh.org/news/2016/10/10/machine-bias-algorithm-made-me-do-it-10276, wijst erop 

dat voor medical devices een vrijwaring geldt: als het algoritme in een toegelaten apparaat is ingebouwd kan de 

maker daar niet voor aansprakelijk zijn, hoogstens de gebruiker/arts. 
91 Vgl. de bespreking bij Karapapa & Borghi 2015, en de strafrechtelijke analyse van B. Kian & A. Tettenborn, 

‘Ist die Providerhaftung im Lichte vernetzter autonomer 101 Systeme noch zeitgemäß?’, in: E. Hilgendorf & S. 

Hötitzsch, Das Recht vor den Herausforderungen der modernen Technik, Baden-Baden: Nomos 2015, p. 101-

120. 
92 HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 t/m C-238/08 (Google Adwords). 
93 Hanisch 2014, p. 45. 
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10. Conclusie 

Het BW bevat op zichzelf de elementen om te komen tot een aanvaardbare regeling voor de 

aansprakelijkheid voor robots en algoritmes. Dit is te danken aan de relatief open 

zorgvuldigheidsnorm en de afwezigheid van beperkingen voor wat betreft de soorten te 

vergoeden schade.94 Hoewel stoffelijke objecten misschien ten onrechte strenger worden 

behandeld dan algoritmes hoeft dat in de praktijk weinig negatieve gevolgen te hebben. Het 

BW blijkt het niet zo slecht te doen. 

                                                        
94 Ook zuivere vermogensschade komt in beginsel voor vergoeding in aanmerking, anders dan bijv. in Engeland 

en Duitsland. 


