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VOORWOORD
Iedereen wil erop vooruit gaan. Zowel jij,
je buurman als wij. Al zolang als de mensheid bestaat, is het streven naar sociale
en economische vooruitgang namelijk
een inherent onderdeel van onze ‘condition humaine’. Het is de gemeenschappelijke noemer die alle burgers in dit
land met elkaar bindt. Of je nu student,
werknemer, gepensioneerde of bedrijfsleiders bent.
We willen allemaal een betere en betaalbare gezondheidszorg, oplossingen
voor de opwarming van de aarde, meer
werkgelegenheid, meer koopkracht en
zelfs alledaagse dingen zoals minder tijd
spenderen in de file. Kortom willen we
dat onze levenskwaliteit en die van onze
kinderen erop vooruit gaat. Nieuwsgierigheid, de drang naar innovatie en het
aanleren van nieuwe vaardigheden, zijn
de typische menselijke kenmerken die
ons in dat streven nog nooit teleurgesteld hebben. Dat hoeft vandaag niet
anders te zijn.

2

AI-4Belgium

Want we leven in zeer boeiende tijden.
Wij geloven dat uit technologische
vooruitgang, sociale vooruitgang voortkomt. En vandaag is Artificial Intelligence
de motor achter die vooruitgang. AI kan
ziekten helpen voorkomen, ons energieverbruik doen dalen, eentonig werk weer
boeiend en talrijke producten goedkoper maken en ons verkeer vlotter doen
verlopen. Maar vooral kan AI ons bevrijden, door meer tijd vrij te maken voor
de dingen die ons definiëren als mens.
Zoals familie en creativiteit of simpelweg
gesteld: “the pursuit of happiness”.
Maar er ligt nog veel werk op de plank
als we ten volle willen benutten wat AI
ons te bieden heeft. Decennialang is ons
land een voorloper geweest op het gebied van technologie en AI. En hoewel die
kennis en drijfveren nog steeds aanwezig
zijn, merken we dat we achterlopen op
andere landen die veel verder staan met
hun investeringen in AI.

Daarom is het hoog tijd om ambitieus te
zijn en lef te tonen. Om ons land voor te
bereiden op een toekomst die onoverkomelijk digitaal zal zijn. Door lokale initiatieven te steunen en de kans te geven
om te groeien. En zo België internationaal op de kaart te zetten. Om die kans
met beide handen te grijpen, hebben
wij de ‘AI 4 Belgium coalition’ opgericht.
Een samenwerkingsverband dat open
staat voor iedereen die mee wil werken
aan een betere, digitale toekomst voor
ons land.
We zijn trots dat de eerste leden van de
coalitie Belgische wereldautoriteiten zijn
op het vlak van AI. Samen vormen ze
een multidisciplinair team met diverse
politieke overtuigingen en achtergronden. Al heeft die verscheidenheid hen er
niet van weerhouden eendrachtig een
AI-programma op te stellen met initiatieven voor alle beleidsniveaus en vele

stakeholders. Die eensgezindheid is enkel maar extra bewijs dat het hoog tijd is
om onze mouwen op te stropen en werk
te maken van een officiële Belgische Ai
strategie.
Dit programma is een eerste stap op
weg naar zo een ambitieuze strategie.
Wij zullen alvast van start gaan met de
implementatie van verschillende van de
suggesties. Aan de volgende regering
om die ambitie verder te zetten en de
rest van de aanbevelingen om te zetten
in de praktijk.
Philippe De Backer & Alexander De Croo

Ministers van Digital Agenda, Belgium
Alexander De Croo & Philippe De Backer
AI-4Belgium
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INLEIDING
Op dit eigenste ogenblik
maakt u gebruik van artificiële intelligentie (AI) : in uw
broekzak, op uw computer, en
zelf tijdens het shoppen. Denk
maar aan je smartphone die je
exact vertelt wanneer je moet
vertrekken naar je volgende
vergadering op basis van de
verkeersinformatie; de vertaalapp die je gebruikt op reis; of
de suggesties van Netflix op
basis van wat je eerder bekeken hebt.
En dat is nog maar het begin.
De manieren waarop AI ons
leven beter kan maken, overtreffen onze wildste dromen.
Met AI zijn dokters in staat
hersentumoren op te sporen
en zelfs te voorspellen. Restaurants kunnen bestellingen
voorspellen en zo overschotten vermijden en afval tot een
minimum beperken. Slechthorende kinderen kunnen
samen met hun medeleerlingen de les volgen door middel van spraak-naar-tekstconversie. Dankzij een betere
temperatuurregeling kunnen
gezinnen of bedrijven energie
besparen. Bedrijven kunnen

een efficiëntere technologie
voor hernieuwbare energie
ontwikkelen. En zelfrijdende
auto’s kunnen zowel het aantal verkeersslachtoffers als files
verminderen en ons zo meer
vrije tijd besparen.
Wij zijn een enorm diverse
groep. We werken in start-ups,
grote technologiebedrijven,
de publieke sector of de academische wereld. We verschillen
in leeftijd, hebben een andere achtergrond en verschillen
in politieke voorkeur en zelfs
in standpunten over AI. Maar
we zijn wel allemaal wereldautoriteiten op het vlak van AI.
En we delen minstens één
overtuiging: het is hoog tijd
dat ons land haar verantwoordelijkheden opneemt en de
kansen grijpt die AI te bieden
heeft. Omdat het de kwaliteit
van onze levens net als de de
productiviteit van onze economie kan verbeteren. Omdat AI
onze arbeidsmarkt ingrijpend
verandert. En vooral omdat
wij onze toekomst in eigen
handen willen hebben op een
moment dat andere landen
ongelooflijke technologische

vooruitgang boeken.
Daarom waren wij verheugd
toen de Belgische Minister van
Digitale Agenda ons vroeg
samen te komen. Om onze
krachten te bundelen, ideeën
uit te wisselen en aanbevelingen te doen over de acties die
ons land zou moeten ondernemen. We hebben daarop
gesprekken aangeknoopt met
meer dan 100 experts binnen
hun discipline, de ene al wat
meer vertrouwd met AI dan
de andere. En samen met hen
zijn we tot onze conclusies
gekomen. De boodschap die
het ganse ecosysteem daarin
geeft is duidelijk: we zijn er
allemaal van overtuigd dat AI
een belangrijke motor kan zijn
van vooruitgang in ons land.
Wij kunnen aan de Europese
top staan als we willen. Maar
dan hebben we nood aan een
ambitieus plan en moeten
we veel meer samenwerken.
Laat dit bij deze dan ook een
oproep zijn tot meer ambitie
en tot meer samenwerking.
Want België heeft wereldwijd
altijd aan de top gestaan op
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het vlak van technologie en
AI. Denk maar aan Robert Cailliau die samen met Tim Berners-Lee het internet uitgevonden heeft. Of aan alle Belgische
wereldautoriteiten op het vlak
van ontwikkeling van AI of het
nu bij MIT, Open AI, Deepmind
of het gedecentraliseerde internet is. Wij Belgen zijn altijd al pioniers geweest in de
wereld van AI. Alleen is ons
land er niet altijd in geslaagd
hun tempo te volgen.
Want daar waar veel Europese
landen vandaag een AI-strategie hebben, ontbreekt een
allesomvattende langetermijnvisie in ons land. Er zijn uiteraard enkele lovenswaardige
initiatieven opgestart. Vlaanderen heeft een AI-strategie
gelanceerd waarbij het van
plan is jaarlijks dertig miljoen euro te investeren in de
implementatie van AI in bedrijven, state of the art strategisch onderzoek en flankerende maatregelen in onderwijs,
dienstverlening en bewustwording. Er zijn digitale strategieën en verschillende lokale initiatieven in Wallonië en
Brussel, met inbegrip van AI
meet-ups of de Waalse Réseau
IA. Maar evengoed zijn er de

afgelopen jaren verschillende tech, data en digitale hubs
ontstaan. Denk maar aan DigitYser, The Beacon of BeCentral. De federale parlementaire werkgroep robotica en
digitale agenda is bezig met
het opstellen van aanbevelingen. Er is het investeringspact,
voorgesteld door onze Eerste
minister, dat 30 miljard euro
voorziet aan investeringen in
digitalisering. En tot slot zijn
er natuurlijk de vele bedrijven,
start-ups, universiteiten en
andere organisaties die zich
bezig houden met het ontwikkelen en onderzoeken van AI.
Wij geloven oprecht in de
kracht en de ambities van
al deze initiatieven. Daarom
zijn we er ook van overtuigd
dat we hierop moeten verder
bouwen en die krachten zien
te bundelen. Want we hebben nood aan één sterk Belgisch AI-verhaal dat we in heel
wereld, te beginnen in Europa, kunnen uitdragen. Daarin
moeten al deze spelers en alle
overheidsniveaus betrokken
zijn. En dat alles is natuurlijk
onmogelijk zonder onszelf ook
een ambitieus nationaal investeringsritme op te leggen.
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FAQ
Wanneer is AI
ontstaan?

Wat is AI?

Wat doet AI?
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De term artificiële intelligentie bestaat al meer dan 60 jaar,
sinds de Dartmouth Conference in 1956. Maar pas de afgelopen tien jaar wordt het industriële potentieel van AI ook
erkend. Dat komt door de technologische vooruitgang
die is geboekt: nooit voordien was er zoveel data beschikbaar, lag het verwerkingsvermogen van computers hoger
of waren open-source algoritmen geavanceerder.

De Europese Commissie definieert AI als volgt: “AI refers
to systems that display intelligent behaviour by analysing
their environment and taking actions – with some degree
of autonomy – to achieve specific goals. AI-based systems
can be purely software-based, acting in the virtual world
(e.g. voice assistants, image analysis software, search engines, speech and face recognition systems) or AI can be
embedded in hardware devices (e.g. advanced robots, autonomous cars, drones or Internet of Things applications).”

Dat hangt af van de gebruikte input en de gewenste output. De gebruikte data kunnen sterk variëren, van een beeld
tot een geluidsopname of een aankoop met kredietkaart.
De output hangt af van de vraag die gesteld wordt. Wat
wordt er juist gezegd in de geluidsopname? Is de aankoop
frauduleus? Hoeveel olifanten worden er afgebeeld? De
huidige AI toepassingen werken met andere woorden enkel in duidelijk afgebakende domeinen en kunnen dus onmogelijk onze menselijke intelligentie en gezond vestrand
nabootsen. Een schaakspelrobot kan niet gebruikt worden
voor gezichtsherkenning en een algoritme dat fraude
met kredietkaarten opspoort, is niet in staat een schaakspel te winnen. Al kunnen voor beide AI-systemen natuurlijk wel gelijkaardige ontwerpregels gebruikt worden.

ONZE DOELSTELLINGEN

01
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Artificiële intelligentie en de implicaties ervan een vooraanstaande plaats geven op de Belgische politieke agenda (federaal en regionaal). Concreet betekent dit de politieke leiders
aanzetten om van AI en de implicaties ervan één van de topprioriteiten van de volgende regering te maken, bovenop de
lopende initiatieven.

Het maatschappelijk debat voeden met de maatregelen die
we willen nemen. De bevolking bewust maken van de implicaties van AI en het belang ervan in hun eigen leven en dat
van hun kinderen.
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De ontwikkeling en uitrol van AI die de mens centraal plaatst,
aanmoedigen.
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Een eerste aanzet van een mogelijke overkoepelende Belgische Artificiële Intelligentie Strategie door alle stakeholders
in het uitgebreide ecosysteem op één lijn te brengen.

AI 4 BELGIUM
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SAMENVATTING VAN AANBEVELINGEN
Ons land beschikt over troeven van wereldniveau. Aan ons om ze te voeden en ontwikkelen. Doen we
dat met de nodige ambitie en doordachtheid, kunnen we onze samenleving in positieve zin veranderen.
Onze aanbevelingen hebben we gebundeld in vijf hoofdstukken. In de eerste twee hoofdstukken zetten
we de mens centraal, met aandacht voor vaardigheden en een verantwoorde manier om met data om
te springen. Technologie hoort immers altijd ten dienste van de mens te staan, niet omgekeerd. De volgende drie hoofdstukken focussen op de introductie van technologie, innovatie en een betere publieke
dienstverlening. Tot slot tekenen we enkele implementatieprincipes uit zoals de noodzaak om ambitieus
te durven zijn.
Een “new learning deal” – Technologie en AI veranderen zowel onze samenleving als onze arbeidsmarkt.
Vandaag missen we echter zowel de capaciteit als de instrumenten om met deze verandering om te gaan
en onze scholen slagen er niet in onze volgende generaties voor te bereiden op de 21ste eeuw. Daarom
stellen wij een “new learning deal” voor: een universeel opleidingsprogramma voor volwassenen en meer
aandacht voor zowel digitale als menselijke vaardigheden voor onze jongeren.
Een verantwoorde data strategie – vertrouwen is de hoeksteen van elke transformatie. Daarom zijn wij
ervan overtuigd dat we nood hebben aan een robuust en hedendaags wettelijke kader, ethische richtlijnen en transparantie. Dat vertrouwen is een sine qua non als we willen dat mensen met een gerust
gevoel hun data, de grondstof van de vierde industriële revolutie, afstaan. Want ook vandaag nog blijft die
data in te grote mate onderbenut. Een data ecosysteem dat het verantwoord delen van data aanmoedigt
door middel van een doordacht open data beleid, meer samenwerking en een goed uitgebouwd platform kan daarbij helpen.
Omarmen van AI door de private sector – Voor veel bedrijven, zeker KMO’s, ligt de drempel om met AI
aan de slag te gaan te hoog. Ze vinden AI complext, missen intern de nodige capaciteiten en het proces
van “trial and error”, typerend voor AI, kan als te kostelijk beschouwd worden. Om die reden lijkt het ons ten
eerste noodzakelijk om AI te demystifiëren, via bijvoorbeeld opleidingsprogramma’s, grote evenementen
en projecten met een maatschappelijke impact. Ten tweede door in te zetten op meer samenwerking en
toegang tot AI met een nationale AI-hub. En tot slot moeten we meer ruimte laten voor experiment.
Innovatie en verspreiding – We hebben in ons land onderzoekers van wereldniveau. Tegelijk is de schaalgrootte van ons onderzoek te beperkt, staan we in onze kinderschoenen als het gaat over de ontwikkeling, aantrekking en behoud van AI-talenten en is het ongelooflijk moeilijk voor innovatieve start-ups om
door te groeien. Daarom stellen wij voor om België te positioneren als hét Europese onderzoekscentrum
voor AI door het opstarten van sandboxes, grootschalige samenwerkingen met de academische wereld
en het uitspelen van onze GDPR-wetgeving. Daarnaast is er nood aan meer AI-opleidingsprogramma’s,
een focus op concrete toepassingen en een selectief migratiebeleid. Tot slot moeten we de groei van
onze start-ups ondersteunen via een investeringsfonds en het differentiëren van onze expertise.
Betere publieke dienstverlening én een boost aan het ecosysteem – te weinig publieke instellingen
experimenteren momenteel met AI. Het is hoog tijd dat zij hun takenpakket herbekijken en evolueren
naar een platformaanpak. Om hen daarbij te helpen, moeten we overheidsdiensten de ruimte geven om
te experimenteren met AI. Een rollend fonds en een aanbestedingsbeleid dat ruimte laat voor innovatie
kunnen daarbij helpen. Een Chief Digital Officer tot slot, kan de gangmaker zijn van die interne oefening
en grootschalige transformatieprojecten opstarten.
Tot slot menen wij dat enkele basisprincipes gehanteerd moeten worden als we willen dat al deze acties
het gewenste effect hebben. Deze zijn het opbouwen van maatschappelijk vertrouwen, een Europese
aanpak, samenwerking tussen alle stakeholders, een grass-roots benadering, focus op specifieke domeinen zoals gezondheidszorg en biowetenschappen en natuurlijk de nodige dosis lef en ambitie. Concreet
betekent dat volgens ons dat er nood is aan een investering van minstens één miljard euro tegen het
jaar 2030.
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EEN “NEW LEARNING DEAL”
Vaardigheden zijn de basis van een welvarende economie, samenleving en land. En
hun belang wordt enkel maar groter als we
de voordelen die nieuwe technologieën en
AI te bieden hebben, willen benutten. AI
en digitalisering veranderen bovendien onvermijdelijk ook onze arbeidsmarkt: nieuwe
jobs worden gecreëerd, talrijke jobs veranderen en sommigen zullen eenvoudigweg
verdwijnen.
De geglobaliseerde markt stelt ons daarmee
voor even duidelijk als eenvoudige vraagstuk. Helpen we onze bevolking zich voor te
bereiden op de uitdagingen die met de 4de
industriële revolutie op ons afkomen? Of blijven we hopeloos achter en laten we andere
landen de opportuniteiten grijpen die deze
nieuwe transformatie te bieden heeft?
Ons antwoord is duidelijk. We moeten deze
kansen met beide handen grijpen en actie
ondernemen. Een studie van McKinsey schat
dat voor 60% van de huidige jobs minstens
één derde van de taken geautomatiseerd
kan worden tegen 2030. En opvallend: dan
gaat het niet enkel over handarbeid, maar
ook, en zelfs nog meer, over intellectuele arbeid.
Onderzoeken van zowel Agoria als Roland
Berger komen tot gelijkaardige conclusies.
Zij schatten dat er tegen 2030 veel meer
nieuwe jobs zullen bijkomen (864,000) dan
er vervangen zullen worden (235,000). En
daarbovenop moeten 300,000 werknemers
volledig omgeschoold worden en zullen on
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vermijdelijk alle werknemers (4.5 miljoen)
hun vaardigheden moeten bijschaven. Paradoxaal genoeg zal dit eerder een impact
hebben op de kantoormedewerkers dan op
de fabrieksarbeiders, gezien software goedkoper is dan robots.
Als we willen dat al deze jobs in ons land
ontwikkeld worden, zullen we met andere woorden onze huidige en toekomstige
werknemers die vaardigheden moeten bijbrengen die nodig zijn voor de data gestuurde economie van de toekomst.
Het probleem is echter dat België momenteel niet klaar is voor deze overgang. En dat
omwille van twee redenen:
(1)
Hoewel de transformatie van onze
instellingen veelbelovend is, heeft ons omscholingssysteem de capaciteit en de instrumenten niet om zo een grote overgang mogelijk te maken.
(2)
de vaardigheden van de 21ste eeuw
maken geen deel uit van de leerprogramma’s op onze scholen, waardoor onze kinderen niet voorbereid worden op de nieuwe
arbeidsmarkt.
Ons besluit is dan ook eenvoudig: als we vandaag geen actie ondernemen en de kansen
niet grijpen, dan staan we voor een pijnlijke
en lange transitie. Wat we nodig hebben
om dat te voorkomen, is een “New Learning
Deal”.

Een universeel vaardighedenprogramma opstellen
Mensen doen er goed aan voortdurend hun
vaardigheden bij te schaven. De recente gebeurtenissen bij Proximus zijn daar een goed
voorbeeld van. Het telecombedrijf zag zich
door de snelle veranderingen in haar markt
genoodzaakt om oude jobs te verruilen voor
meer digitale profielen. Sommige van haar
bestaande werknemers konden een deel van
deze nieuwe plaatsen invullen, maar voor de
overige heeft het bedrijf moeite om geschikt
personeel te vinden op de arbeidsmarkt.
Volgens ons heeft dat ten dele te maken
met een heersend gevoel van gelatenheid.
Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid
van werkgevers, werknemers en overheid. Volgens de OESO zijn 4 op 5 Vlamingen
niet gemotiveerd om een opleiding te volgen en zijn er dan ook maar weinigen die
geld opzij zetten om nieuwe vaardigheden
te leren. De meeste bedrijven van hun kant
focussen op opleidingen met korte termijn
doelstellingen. En publieke omscholingsprogramma’s tot slot zijn ernstig ondergefinancierd waarbij het gamma aan opleidingen
beperkt is en onvoldoende aangepast aan
de nieuwe economie. Dat we er onvoldoende in slagen om de nodige transparantie
te verlenen zodat mensen en bedrijven het
belang van omscholing inzien, helpt ons
bovendien niet om dit op grote schaal te realiseren.
Daarom is het hoog tijd een momentum te
creëren waarbij alle stakeholders en vakbonden zich bewust worden van de noodzaak
om te investeren in en aan te zetten tot levenslang leren. Dit kan onder andere door bewustwording te creëren over de veranderingen op de arbeidsmarkt. Studies over de
impact van AI op het werk en de interactie
tussen technologie en mens, kunnen daar
bijvoorbeeld toe bijdragen. Dat zou bovendien ook de broodnodige aandacht schenken
aan de jobs die het meeste risico lopen om te
verdwijnen de komende jaren. De volgende
stap is het identificeren van zowel de vaardigheden als de gebreken van werknemers.
Met behulp van AI is de VDAB hier trouwens
nu al mee aan het experimenteren.

Belangrijk hierbij is mensen gerust stellen en
hen toekomstperspectieven te bieden door
middel van goed begeleide en gefinancierde opleidingskansen. Opleidingen moeten uitgewerkt worden die gericht zijn op het
ontwikkelen van specifieke vaardigheden
zodat elke persoon een opleiding kan vinden
die het best aansluit bij zijn of haar behoeften. Waarbij er ook ruimte moet zijn voor niet
traditionele opleidingsprogramma’s om zo
niet-traditionele studenten aan te trekken
(bv. MolenGeek). We laten niemand achter.
En tot slot moet levenslang leren integraal
deel gaan uitmaken van de kerntaak van al
onze schol²en -zeker de universiteiten en
hogescholen- om zo hun studentenpopulatie uit te breiden en een ouder publiek te
integreren.

Impuls geven en begeleiden

1

Bewustwording en transparantie creëren
over veranderende verwachtingen van
de arbeidsmarkt enerzijds en individuele
vaardigheden en gebreken anderzijds.

2

Alle stakeholders op de arbeidsmarkt op
hun verantwoordelijkheid wijzen om te
investeren in levenslang leren.

3

Instrumenten ontwikkelen die werknemers toelaten hun vaardigheden en
gebreken te bepalen en begeleiden naar
gepaste bij- en omscholingsprogramma’s.

4
5

6

Iedereen meer kansen bieden om levenslang te leren.
Een snelle ontwikkeling van nieuwe opleidingsprogramma’s mogelijk maken (met
ook niet-traditionele opleidingen om de
niet-traditionele studenten te lokken), niet
enkel gericht op digitale vaardigheden.
Levenslang leren een kerntaak maken
voor alle scholen, in het bijzonder de universiteiten en hogescholen.
AI-4Belgium

11

Onze kinderen voorbereiden op de toekomst
We lopen momenteel het risico om een
volledige generatie op te offeren. Ons huidig onderwijs slaagt er onvoldoende in onze
jongeren de vaardigheden bij te brengen
die ze nodig zullen hebben om succesvol te
zijn in onze snel veranderende wereld. Het
is noodzakelijk dat we hen van jongs af de
nodige skills bijbrengen die ze nodig zullen
hebben in de 21e eeuw. Dat betekent dat
zij zowel de taal van technologie begrijpen
en spreken als dat zij hun menselijke vaardigheden ontwikkelen.
Andere landen tonen ons hoe het wel kan.
Daar waar schoolkinderen van Estland leren coderen vanaf vijf jaar en men in Frankrijk binnenkort programmeren opneemt in
het leerprogramma, blijven we in België ter
plekke trappelen. Computationeel denken
maakt geen deel uit van het curriculum van
de Vlaamse studenten in de laatste jaren
van het secundair onderwijs. En hoewel er
wel ambitieuze programma’s bestaan buiten het schoolsysteem, zoals CoderDojo of
Xperibird.be, is hun bereik onvoldoende.
Bovendien zijn het doorgaans de kinderen
van welgestelde ouders die de kans krijgen
om te proeven van deze naschoolse programma’s.
Het is dus van belang onze jongeren in het
basis- en secundair onderwijs vertrouwd te
maken met coderen, technologie en AI. Ten
eerste door de “STEM”-richtingen aantrekkelijker te maken, in het bijzonder voor meisjes.
Ten tweede door algoritmisch denken in te
voeren in het curriculum en technologische
12
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vaardigheden in de bestaande lessen. Denk
maar aan het introduceren van data in lessen zoals aardrijkskunde of coderen als verplichte, bijkomende taal. Tot slot kunnen
we niet voldoende het belang benadrukken van het ontwikkelen van vaardigheden
zoals kritisch denken, creativiteit, empathie
en samenwerking. Het zijn één voor één bij
uitstek menselijke vaardigheden die enkel
belangrijker gaan worden in de digitale toekomst.
Deze focus mag bovendien niet stoppen
aan de middelbare schoolpoort, maar moet
ook doorgetrokken worden in ons hoger
onderwijs. En het mag daarbij niet beperkt
blijven tot richtingen voor ingenieurs of
technische profielen. AI heeft immers nu al
een grote impact op het merendeel van de
toekomstige jobs. Advocaten gebruiken AI
om relevante wetgeving te vinden, dokters
om diagnoses te stellen en landbouwers
om hun productie te maximaliseren. Door
zich bewust te zijn dat de toekomstige jobs
onderhavig zijn aan continue verandering,
en de ethische dilemma’s die erbij komen
kijken te begrijpen, beseffen studenten dat
kennis van technologie essentieel is. Spijtig
genoeg beschouwt het hoger onderwijs dit
veranderende ecosysteem niet als een prioriteit. Daardoor bereiden onze instellingen
de studenten onvoldoende voor op de veranderingen die op komst zijn. We moeten
er daarom voor zorgen dat alle studenten
in het hoger onderwijs een cursus krijgen
waarin aandacht is voor menselijke vaardigheden, data, technologie en AI waarbij

ook het ethische aspect belicht wordt. Dit
vereist natuurlijk ook een goed opgeleid lerarencorps dat beschikt over de nodige uitrusting, steun en middelen om studenten
op te leiden in deze nieuwe materie. Enkel
dan hebben zij ook het vertrouwen om hun
lessen te doceren vanuit deze nieuwe focus.
Tenslotte kan AI ook zelf een instrument zijn
om de kwaliteit van ons onderwijs te versterken. Dankzij AI is er meer plaats voor gepersonaliseerd leren en komt er ook meer
tijd vrij (bv. door het sneller verbeteren van
huiswerk) voor leraren om zich te richten op
specifieke en dringendere uitdagingen. En
het kan de school ook toegankelijker maken voor studenten met een beperkt zicht of
gehoor.
Net omdat we ervan van overtuigd zijn dat
les geven een enorm persoonlijk aanpak
vraagt tussen leerkracht en leerling, geloven
wij dat AI een grote toegevoegde waarde
kan bieden. Door AI te integreren kan een
individueel leertraject aangeboden worden
op maat van het vaardigheidsniveau, de
leerstijl en het leertempo van elke student.
Tegelijk kan AI de kwaliteit van het lesgeven
ook verbeteren aan de hand van innoverend lesgeven en interacties met hogere toegevoegde waarde.

Hoger onderwijs

6

Data, technologie en AI invoeren in
lessen in alle disciplines en vakoverschrijdend leren stimuleren, met inbegrip van de ethische aspecten.

Leraren

7
8

Leraren in IT of wetenschapen
opleiden of bijscholen in algoritmisch
denken en coderen.
Huidige leraren opleiden om data,
technologie en de toepassingen ervan op te nemen in hun lessen.

AI als opleidingsmiddel

9
10

AI inzetten als tool voor individuele
trajecten, aangepast aan de noden
van elke student.
AI gebruiken als tool voor leraren om
hun lespakket te verbeteren.

Basis- en secundaire school

1
2
3
4
5

Meer focus op kritisch denken, creativiteit, empathie, samenwerking en andere
menselijke vaardigheden of “soft” skills.
Introductie van algoritmisch denken
vanaf de basisschool en kinderen aanmoedigen om met technologie om te
gaan.
Coderen invoeren als verplicht vak (op
verschillende niveaus) op school en
gepaste methoden ontwikkelen
(bv. projectmatig en deel uitmakend van groepswerk).
Integratie van toegepaste technologie en data in alle soorten lessen (bijv. gebruik van data in aardrijkskunde) in het secundair onderwijs.
STEM aantrekkelijker maken, zeker voor
meisjes.
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ONTWIKKEL EEN VERANTWOORDE DATASTRATEGIE

“Data is de grondstof
van de vierde industriële revolutie”

Data is de grondstof van de vierde industriële revolutie. En de steeds snellere digitalisering tijdens de afgelopen twee decennia
heeft gezorgd voor een ongeziene stroom
aan data overal ter wereld. Het heeft ertoe
geleid dat overheden in onder andere India
en Estland de persoonsgegevens van hun
bevolking digitaliseerden en centraliseerden
in een digitaal ID programma.
Het merendeel van onze data wordt echter
afgeschermd achter de firewalls van publieke
instellingen en privébedrijven. Veel data blijft
daardoor ongebruikt en onderbenut. Als we
dat gemiste potentieel willen aanboren, zullen we erop moeten toezien dat er voldaan
wordt aan enkele essentiële voorwaarden;
niet in het minst een gecoördineerde Europese aanpak.

“Vertrouwen van het
publiek is de hoeksteen van elke AI en
datastrategie.”

Build trust
We moeten opletten dat de ontwikkeling,
uitrol en het gebruik van AI steeds gebeurt
met inachtname van onze individuele en
collectieve rechten. AI werpt immers enkele
ethische vraagstukken op die beantwoord
moeten worden. Zo gebruikt AI vaak data
die gebaseerd zijn op menselijk gedrag, wat
kan leiden tot het versterken van menselijke vooringenomenheden. Waar dit toe
kan leiden, werd de afgelopen jaren enkele
keren pijnlijk duidelijk. Denk maar aan het
algoritme dat per ongeluk zwarte mensen
classificeerde als gorilla’s of de rekruteringstool die voorkeur gaf aan mannen voor
technische jobs. Bovendien kunnen algoritmen negatieve feedbackloops creëren die
een zware impact kunnen hebben op onze
samenleving. De aanwezigheid van politie
gebaseerd op historische misdaadcijfers, kan
bijvoorbeeld helpen met het detecteren van
kleine misdrijven in problematische buurten. Maar diezelfde kleine misdrijven blijven
in dat geval wel onopgemerkt in historisch
14

AI-4Belgium

gezien veiligere buurten, met een steeds
grotere ongelijkheid als gevolg.
Alle partners samen zullen deze uitdagingen
het hoofd moeten bieden. Vertrouwen is een
cruciale voorwaarde voor technologische
innovatie en is bijgevolg ook een hoeksteen
van elke AI en data strategie.
Ten eerste moeten de verschillende overheden, zowel op nationaal als EU-niveau,
hier hun verantwoordelijkheid opnemen.
Een up-to-date juridisch kader dat zich aanpast aan de onvermijdelijk snel veranderende wereld waarin we ons bevinden, is
noodzakelijk. Zodat elke burger vertrouwt
op de juridische bescherming en afdwingbaarheid van zijn of haar rechten. Digitale
en AI geletterdheid creëren bij beleidsmakers en wetgevers en het aanmoedigen van
een beleidsdialoog dragen daartoe bij.
Ten tweede is het belangrijk om werk te mak

en van ethische richtlijnen. Zowel bedrijven
als de openbare sector doen er goed aan
transparant te communiceren over hun AI
beleid en de manier waarop zij hun data verzamelen, gebruiken en verwerken. Momenteel is de Europese Commissie alvast bezig
met de opmaak van zulke ethische richtlijnen om een vertrouwensbasis voor AI te
creëren. De uitgangspunten luiden als volgt:
mensgericht, verantwoordelijk, niet-discriminerend, met respect voor privacy en transparant. Die principes kunnen vervolgens
geïntegreerd worden via zowel technische
(bijv. traceerbaarheid, ethics by design) als
niet-technische methoden (bijv. reglementering, verantwoordelijk bestuur, bewustzijn).
Op de naleving ervan zou een digitale ethicus kunnen toekijken. Tot slot moet voor algoritmen die een grote invloed hebben op
het publieke leven, de burger steeds betrokken worden in het besluitvormingsproces.
Inspraak voedt vertrouwen.
Het sluitstuk van dit alles is een multidisciplinair ethisch comité. Dat toeziet op een stabiel wettelijk en ethisch kader dat de juiste
balans vindt tussen collectieve voordelen en
individuele beperkingen. Reglementering
van AI in alle verschillende domeinen waar
het toepassingen vindt, is namelijk niet evident. Eén algemene wettelijke tekst laat dit
niet toe. Vandaar dat sectorale regulatoren
moeten toekijken op de uitdagingen van AI
binnen hun sectorspecifieke domein. Daarbij kunnen zij steunen op de expertise van
zulk een multidisciplinair ethisch comité.
Bovendien overtijgen sommige wettelijke
aspecten ook eenvoudigweg de sectorale
kwesties. Een sectoroverschrijdende multidisciplinaire aanpak over het ganse land
komt daaraan tegemoet. En als we echt
toekomstgericht willen werken, vermijden
we zelfs best om enkel Belgische regels of
normen uit te schrijven, maar maken we
werk van Europese
en internationale
standaarden zodat
de in België
ontwikkelde AI ook elders toepasbaar is.

1

Digitale en AI geletterdheid ontwikkelen bij de beleidsmakers en wetgevers
en de beleidsdialoog bevorderen om zo
een up-to-date en performant wettelijk
kader te stimuleren.

2

De burger betrekken in het besluitvormingsproces bij AI-toepassingen die
het openbaar leven diep beïnvloeden
(bijv. voorspellende justitie).

3

Richtlijnen en best practices delen over
hoe om te gaan met ethische kwesties in het bedrijfsleven en de publieke
instellingen.

4

Zowel private als publieke sector aansporen om transparant te communiceren over hun AI-beleid.

5

Een Belgisch ethisch comité oprichten
om industrie, overheid en samenleving
te begeleiden in ethische en regelgevende kwesties.
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Data verantwoord en proactief uitwisselen
Talrijke publieke en private organisaties
delen hun data nog niet, zelfs wanneer de
GDPR het toelaat. Opeenvolgende wetswijzigingen zijn versnipperd doorgevoerd en
het open data en only-once beleid heeft nog
een te beperkte impact. Zelfs op technisch
vlak is de toegang tot data in handen van de
overheid beperkt door de silostructuur van
IT, administraties en politiek leiderschap. En
in de gezondheidszorg is een grote hoeveelheid informatie -denk maar aan waardevol
beeldmateriaal van kankertumoren- dan
weer opgeslagen in ongestructureerde tekstformaten waardoor ze ontoegankelijk blijven en niet uitgewisseld kunnen worden
voor onderzoek en analyse.
Nochtans wordt data enkel maar waardevoller wanneer het samengebracht en
geanalyseerd wordt met weer andere data.
Een vlotter dataverkeer is dan ook nodig als
België een succesvolle digitale transformatie
wil doormaken en zichzelf positioneren als
een echte AI hub. Dat kan door gegevensuitwisseling makkelijker te maken binnen
het wettelijk kader van de GDPR, ethische
regels, vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom. Een goed begin zou het invoeren
zijn van de zogenaamde “FAIR”-beginselen:
data moet Findable, Accessible, Interoperable en Reusable zijn. Vrij vertaald: data moet
vindbaar, toegankelijk, interoperabel en
herbruikbaar zijn. Verschillende door de EU
gefinancierde projecten, denk maar aan EHDEN in de gezondheidszorg, werken alvast
nu al volgens deze beginselen.
Een onafhankelijk Belgisch gegevensuitwisselingsplatform kan hierbij helpen door
data in handen van verschillende overheidsdiensten toegankelijk te maken. In plaats
van anonieme gegevens te delen, kan het
algoritme aangestuurd worden vanuit het
uitwisselingsplatform. Op die manier kan de
data gebruikt worden door externe spelers
zonder het risico op re-identificatie te lopen.
Het Britse OPAL en het Waalse INAH zijn initiatieven die nu al op deze manier werken.
16
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Zulke platformen kunnen bovendien ook
gebruikt worden om gegevensuitwisseling
te vergemakkelijken met en tussen private
spelers. Een Publiek-Private-Academische
werkgroep zou de instrumenten en protocollen kunnen ontwikkelen om op een veilige manier publieke data uit te wisselen. En
vervolgens zouden publieke en private spelers samen kunnen bepalen welke domeinen
interessant zijn om zich op toe te spitsen.
Nog andere maatregelen die een veilige
toegang tot gegevens kunnen vergemakkelijken zijn:
•
Het opdrijven van open data initiatieven en de transparantie verhogen over
bestaande maar niet gepubliceerde databanken.
•
Privaat – publiek partnerschapen en
G2G-samenwerking sluiten om data te delen en gemeenschappelijke normen op te
stellen.

1

Een onafhankelijk Belgisch gegevensuitwisselingsplatform opstellen.

2

De inspanningen in open data verdubbelen en transparantie verhogen over
bestaande maar niet gepubliceerde databanken

3

G2G of privaat-publieke partnerschappen afsluiten om gegevens uit te wisselen en gemeenschappelijke normen te
ontwikkelen.

“Organisaties, bedrijven
en de publieke sector
moeten hun gegevens
en AI-ethiekbeleid uitwisselen. ”

AI IN DE PRIVATE SECTOR
AANMOEDIGEN

AI kan een onschatbare impact hebben op
onze vrije markt en samenleving. Het kan
de kwaliteit van onze producten en diensten verbeteren en afstemmen op onze individuele behoeften. Alleen zie we vandaag
dat onze bedrijven deze nieuwe technologie nog maar nauwelijks omarmen.

Het voornaamste probleem is echter dat
bedrijfsleiders zich niet bewust zijn van het
potentieel dat AI te bieden heeft. En omdat
technologie zo complex is, weten degenen
die er zich er wel bewust van zijn vaak niet
welke technologie ze moeten gebruiken of
welke stakeholders ze moeten benaderen.

Ondanks de vele interessante toepassingen,
experimenteren Belgische bedrijven vandaag maar in zeer beperkte mate met AI. Dit
is een uitdaging voor zowel grote als kleinere bedrijven. De kleinere bedrijven halen
meestal voordeel uit het feit dat ze zich vaak
sneller aanpassen en meer openstaan voor
experimenteren. Terwijl de grotere bedrijven vaak al in het bezit zijn van uitgebreide
datasets, de nodige vaardigheden in huis
hebben en over voldoende budget beschikken.

Om private spelers toch warm te maken
voor AI, is er nood aan aan een drieledige
beleidsaanpak: het demystifiëren van AI
door de oprichting van AI lighthouses,
het aanmoedigen van samenwerking en delen van technologie en tot slot een betere
toegang tot financiering realiseren.

AI-4Belgium
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AI Lighthouses oprichten
Het is van uiterst belang om AI te demystifiëren en zo duidelijkheid te scheppen over
de mogelijke valkuilen en opportuniteiten.
Zo niet lopen we het risico dat AI angst en
weerstand zal opwekken. Tegelijkertijd is
het van belang om een impuls te geven aan
onze bevolking en bedrijfsleiders om meer
tijd te investeren in nieuwe technologie.
Landen zoals Finland en Nederland zijn
goede voorbeelden van hoe dat kan. Beide
landen hebben een vrij toegankelijke MOOC
ontworpen om hun bevolking op te leiden.
De “Elements of AI” in Finland heeft als doel
om 1% van de bevolking op te leiden. Een
Belgische instelling zou kunnen samenwerken met deze twee landen om die opleiding op korte termijn aan te passen voor onze
burgers.
Ook grote evenementen, waar talenten en
succesverhalen van eigen bodem en mogelijke toepassingen in de schijnwerpers
gezet worden, zijn welgekomen om aan een
zo breed mogelijk publiek te tonen wat AI
ons allemaal te bieden heeft. Vele van deze
lokale evenementen worden nu al georganiseerd. Maar op een nationaal podium
zouden we hen nog veel meer zichtbaarheid kunnen geven. Wij pleiten daarom voor
een grootschalig evenement over het ganse
land dat alle actoren samenbrengt om aan
de wereld te tonen waar onze Belgische
bedrijven toe in staat zijn.
Tot slot zou de overheid projecten kunnen
stimuleren die de voordelen van AI duidelijk in de verf zetten. Een financieringsprogramma voor AI-projecten die een positieve maatschappelijke impact hebben, denk
maar aan de gezondheidszorgsector, het
milieu of het onderwijs, zou daarin een belangrijke eerste stap zijn.

1
2
18

Ontwikkel een MOOC met vrije toegang
voor Belgische burgers met als doel om
1% van de bevolking op te leiden.
Organiseer een grootschalig evenement dat de Belgische succesverhalen
rond AI in de schijnwerpers zet.
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Start een financieringsprogramma op dat AI-projecten met een positieve maatschappelijke
impact steunt zoals in de gezondheidszorg, het milieu of het onderwijs.

De gemeenschap samenbrengen
Er worden in ons land talrijke lokale samenwerkingen, ecosystemen en hubs opgezet.
Maar spijtig genoeg ontbreekt er vooralsnog één grootschalig platform dat al deze
inspanningen bundelt en zo een one-stop
shop biedt waar je alle informatie over AI
in België kan vinden. Zo een Belgische AI
hub zou technologieproviders, bedrijven,
academici en de overheid bijeen kunnen
brengen. We doen er goed aan Belgische
topexperten in AI hierbij te betrekken. Zij
bieden de geloofwaardigheid om andere
Belgische actoren aan te trekken en samen
te werken aan een ambitieus plan voor
België. Bovendien zou het kunnen functioneren als koppelaar tussen Belgische en
buitenlande AI gemeenschappen. Zij kunnen er een vruchtbare voedingsbodem vinden voor samenwerking en opleidingsmogelijkheden voor hun leden. Dat Europa net
nu beslist heeft om te investeren in Digital
Innovation Hubs, is een kans die we met
beide handen moeten grijpen.
In zulke hubs of op andere plaatsen zouden
we in één klap ook de samenwerking tussen bedrijven kunnen bevorderen om gemeenschappelijke bouwstenen op te bouwen die nadien gedeeld kunnen worden
binnen de gemeenschap. Dat kan gaan om:

•

Technologische bouwstenen, bv. advocatenkantoren die samenwerken aan
“Natural Language Processing” of universiteiten en biowetenschappen die
werken aan de vooruitgang van precisiegeneeskunde met “machine learning”.

•

Administratieve bouwstenen, bv. het
opstellen van normen of modellen om
rechtsonzekerheid weg te nemen, denk
maar aan eigendomsrechten.

•

Organisatorische bouwstenen. bv.
toolkits voor organisaties om hun AI
paraatheid te analyseren.

•

Opleidingsbouwstenen, bv. bedrijven
die samen opleidingsprogramma’s opmaken om kosten te drukken.

1
2
3

Een Belgische hub oprichten over gans
het land, gecertificeerd als European
Digital Innovation Hub.
Investeren in gemeenschappelijke bouwstenen om kosten te besparen voor
innovatoren.
AI opleidingen en initiaties organiseren
voor verschillende niveaus met inbegrip van bedrijfsleiders.

Toegang tot financiering vergemakkelijken
AI projecten zijn vaak niet goedkoop. Bovendien is het moeilijk in te schatten hoe lang het zal
duren voor ze een impact hebben. Financiering
kan daarom een drempel zijn, zeker voor kleinere organisaties. Hier kunnen we op twee manieren aan remediëren. Ten eerste door financiële
instrumenten te ontwikkelen die KMO’s kunnen
helpen bij het bekostigen van experimenten
met AI.

Ten tweede door KMO’s te ondersteunen bij
projectaanvragen bij Europese programma’s
zoals Digital Europe, Horizon Europe of CEF.

1
2

Financiële instrumenten opzetten voor
KMO’s om te experimenteren met AI.

KMO’s ondersteunen bij projectaanvragen bij Europese investeringsprogramma’s.
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INNOVEREN EN VERSPREIDEN
Belgische universiteiten, onderzoekslaboratoria, KMO’s en start-ups hebben telkens
opnieuw hun capaciteit om te innoveren
aangetoond. Ze hebben bewezen dat ons
land wereldleiders kan voortbrengen in een
breed spectrum aan vakgebieden. Denk
maar aan onze farmaceutische en biotechnische industrie, de Big Bang theorie of de
ontdekking van het Trappist-A planetenstelsel. En hetzelfde kan ook gezegd worden
over onze lange traditie en expertise op het
vlak van AI.
Alleen mist ons onderzoek schaalgrootte.
We slagen er onvoldoende in AI-talenten te
ontwikkelen, aan te trekken en te behouden. Ons opleidingsaanbod is onvoldoende
groot. We slagen er niet in buitenlandse
high potentials aan te trekken. En onze succesvolle en sterk innovatieve start-ups hebben moeite om de volgende stap in hun
ontwikkeling te zetten; een fenomeen dat
zich in heel Europa voordoet. We moeten
ons hier tegen verzetten. Hoog tijd om terug
aan te knopen met onze verwezenlijkingen
uit het verleden en ons voor te bereiden op
de toekomst.

“We zijn wereldleiders als
het gaat om doorbraken in
verschillende disciplines”
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België omvormen tot het Europese AI laboratorium
De omzetting van de GDPR en meer specifiek artikel 89, maakt dat onderzoeken in
het algemeen belang in België flexibeler
kunnen gevoerd worden dan in andere Europese landen. Het is een pluspunt dat we
moeten aangrijpen om ons te positioneren
als een echt Europees AI Lab. Aangezien andere landen snel zullen volgen, mogen we
geen tijd verliezen en moeten we nu handelen.
Naast dit wettelijk kader, hebben sandboxes ook nood aan infrastructuur. Momenteel
zijn er al zulke sandboxes in steden zoals
Antwerpen of in onze sociale zekerheidssector. Maar we moeten het tempo durven
opdrijven en meer van deze experimentele incubatoren opstarten. Dat kan in een
aantal sectoren zoals de gezondheidszorg,
leefmilieu, mobiliteit of in steden die zich
willen profileren als smart city. Het welslagen ervan hangt af van de hoeveelheid
data die gemobiliseerd kan worden en de
investeringen in het computervermogen
(gecentraliseerd of gedecentraliseerd). Het
tijdelijk versoepelen van de wettelijke beperkingen voor specifiek geselecteerde projecten is een manier om experimentatie aan
te moedigen; waardoor er ook makkelijker
toepassingen van AI voor de private sector
ontwikkeld zullen worden.
Om België te positioneren als Europees AI
Lab moeten we de omvang en het bereik
van onze onderzoekslaboratoria versterken.
We hebben topklasse-onderzoekers en onze
onderzoeksinstellingen boksen boven hun
gewicht. Weinigen zullen zich hiervan bewust zijn, maar België behoort bijvoorbeeld
tot de wereldtop van publicaties rond AI per
capita (SJR). Maar een gebrek aan samenwerking en schaalgrootte zetten een rem op
onze ontwikkeling in het buitenland. De
‘World Intellectual Property Organization’
stelt dat er geen enkele Europese organisatie behoort tot de top 10 van de meest
gevraagde AI patenten. Het toont nogmaals
het belang van meer samenwerking aan.

Wij pleiten daarom voor een Belgische confederatie van AI loboratoria die ook samenwerken met industriële partners. En die integratie hoeft niet te stoppen aan de grens.
Onze plaats in hart Europa is een opportuniteit waar we gebruik van moeten maken,
bijvoorbeeld door samen te werken met initiatieven zoals CLAIRE en ELLIS.
Om dezelfde reden stellen we voor onderzoekexperten samen te brengen in een Belgisch AI instituut waar samenwerking met
de industrie aangemoedigd wordt. De ‘UK’s
Alan Turing-Institute’, dat zichzelf positioneert als het nationaal instituut voor AI en
dertien universiteiten samenbrengt, kan hier
als inspiratiebron dienen. Deze academische
consortia zouden smaen met publieke en
private actoren grootschalige, ambitieuze
projecten kunnen organiseren (bv. in de gezondheidszorg). Hier kunnen zowel concrete
toepassingen uit voort komen als experimentele projecten die innovatie kunnen aanwakkeren.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze verschillende maatregelen, samen met een sterke communicatiestrategie en een actief
aantrekkingsbeleid, kunnen private onderzoeksinstellingen overhalen om naar België
te komen.

1
2
3
4
5

Sandboxes opstarten en de GDPR en
meer specifieke artikel 89 aangrijpen om
België in de markt prijzen als het Europees AI LAB.
Een confederatie van Belgische AI-laboratoria oprichten en meewerken aan
Europese initiatieven (ELLIS, CLAIRE).
Een nationaal laboratorium voor AI oprichten om samenwerking tussen individuele onderzoekers aan te moedigen.
Grootschalige blue-sky projecten opstarten om onderzoek te stimuleren.
Privé onderzoeksinitiatieven actief
opzoeken om ze naar België te lokken.
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Topklasse data en AI talent ontwikkelen en aantrekken
Belgen behoren tot de internationale top van
AI experten en onze universiteiten zijn internationaal erkend. Maar om te kansen te grijpen
die AI te bieden heeft en om de internationale
positie van België verder te versterken, moeten we groeien en AI talent aantrekken.
Over het algemeen blijft het aanbod aan AI in
België beperkt en onvoldoende zichtbaar. Aan
de KU Leuven werd recent een postgraduaat
opgericht en aan de Hogeschool PXL is men
bezig een AI bachelor op te starten. Beide initiatieven zijn het bewijs dat deze opleidingen
succesvol kunnen zijn. Maar nog veel meer
tonen ze aan dat er tegenwoordig nog onvoldoende AI programma’s in België bestaan,
daar waar men er in Nederland, Finland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wel in slaagt volwaardige AI opleidingen op te starten. Om dit
aan te pakken, is politieke wil nodig en is het
hoog tijd dat onze universiteiten gaan samenwerken op regionaal en nationaal vlak. Daarbij
zijn er verschillende benaderingen vereist:
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•

Data Translator en Business Analyst programma’s die een diepgaande domeinkennis combineren met kennis van AI
methodologie.

•

High-level Data Engineering/Architectuur
programma’s.

•

Interdisciplinaire AI Master programma’s
(bv. tussen geneeskunde en bouwkunde),
eventueel via samenwerking tussen verschillende universiteiten.

•

De zichtbaarheid en erkenning van de
bestaande AI programma’s doen toenemen door meer bijvakken in AI in Bachelors en AI hoofdvakken in Master op te
richten.

•

Een nationaal doctoraat AI/”Machine
learning”, gecombineerd met bestaande
universitaire opleidingen, waarbij nieuwe
samenwerkingen opgezet worden tussen
AI doctoraatstudenten van de verschillende universiteiten.

Terwijl een echte expert een volledige
Bachelor, Master en eventueel een doctoraat opleiding nodig heeft, bestaan er voor
vele andere vaardigheden kortere opleidingsprogramma’s. De Belgische organisatie
‘BeCode’ bijvoorbeeld hoopt op jaarbasis
600 programmeurs op te leiden en dit tijdens het curriculum van slechts één semester. Momenteel wordt er een AI school opgericht waarvoor studenten enkel moeten
kunnen coderen. Een ander goed voorbeeld
is DataCamp. De achtergrond van hun studenten is zeer divers en toont aan dat er zeer
verschillende profielen opgeleid kunnen en
moeten worden.
De volgende stap is het opzetten van
samenwerkingen tussen universiteiten en
de publieke en private sector. Studenten in
informatica en AI moeten aangemoedigd
worden om te werken aan praktijktoepassingen met verschillende industrieën en
belangrijke overheidsinstellingen (zoals gezondheidszorg, defensie of de opspring van
fraude). In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk
en Ierland bijvoorbeeld, is dit een verplicht
onderdeel van bepaalde Master programma’s. Wereldwijd gebeurt een groot deel
van het meest geavanceerde (onderzoeks-)
werk ook al in privébedrijven.
Buiten het opbouwen van lokaal talent
moeten we tot slot ook buitenlands talent
aantrekken. Bedrijven kampen vandaag al
met moeilijkheden om de nodige talenten

1
2
3
4

te vinden. En dit probleem zal alleen maar
groter bij de zoektocht naar AI-talenten.
Ongeacht de politieke ideologie moeten
belemmeringen weggewerkt worden zodat selectieve migratie voor AI-toptalenten
mogelijk wordt. België trekt nu al heel wat
talent aan en werkt aan uitwisselingsprogramma’s. Maar de administratieve kosten
zijn hoog, de tekortkomingen groot en de
verblijfsperiodes beperkt. We moeten dat
fenomeen omkeren en uitwisseling van talent en selectieve migratie van high potentials aanmoedigen met een proactieve focus
op ontwikkelingsgebieden. We raden bijvoorbeeld aan om de procedures voor het verkrijgen van een visum te vereenvoudigen
voor AI Master en doctoraatstudenten en de
mogelijkheid om hun verblijf te verlengen
na de verdediging van hun doctoraatsthesis.
Verschillende AI Bachelor en Master programma’s oprichten.
Kortere programma’s oprichten om AI
gerelateerde vaardigheden te ontwikkelen (bv. data translators, programmeurs).
Partnerschappen opzetten met de industrie en de publieke sector opdat de
studenten AI en doctoraatsstudenten
kunnen werken aan praktijktoepassingen.
Selectieve migratie en het visumbeleid
vereenvoudigen voor buitenlands toptalent;

Belgische en Europese AI leiders klaarstomen
De Belgische economie leeft van innovatie.
Daarom moeten we de opkomst en ontwikkeling van Belgische en Europese AI leiders
verzekeren. Verschillende Belgische bedrijven en start-ups werden reeds internationaal erkend, maar we hebben er meer nodig
en moeten hen de mogelijkheid geven
om te groeien. We weten dat start-ups uitbreiden in België en Europa gewoonlijk een
uitdaging is. We stellen daarom voor om een
publiek-privaat fonds op te richten om financiering te vergemakkelijken. We stellen ook
voor om de Europese en Belgische expertise,
onder andere op het vlak van ‘ethical-by-design’-toepassingen, onder de aandacht te
brengen.

1

Scale-ups ondersteunen met een een
grootschalige publiek-privaat investeringsfonds voor AI.

2

De Europese en Belgische expertise,
onder andere op het vlak van ‘ethical-by-design’-toepassingen, onder de
aandacht te brengen.
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OPENBARE DIENSTVERLENING
VERBETEREN EN HET
ECOSYSTEEM VERSTERKEN
Onze burgers verwachten een 24/7 ‘stateof-the-art’ dienstverlening van de privésector. En ze verwachten ook alsmaar meer hetzelfde van de publieke sector. En terecht. De
belastingbetaler mag een kwalitatieve dienstverlening verwachten van haar overheid.
Alleen is dat vandaag de dag niet altijd het
geval.
AI en gerelateerde technologieën bieden
dan mogelijk een uitweg om te komen tot
een betere, goedkopere en snellere openbare dienstverlening. Die technologieën
stellen ambtenaren in staat om te focussen op taken met een hoge toegevoegde
waarde, om België competitiever te maken
en om nieuwe diensten aan te bieden. Tot
slot kan het gebruik van AI door de publieke
sector, gezien haar gewicht in onze economie, onze start-ups en onderzoekers een belangrijk duwtje in de rug geven.
Vandaag doen we het niet slecht. Verschillende openbare instellingen hebben digitale
transformaties doorgemaakt en op de digitaliseringsranglijsten, zoals deze van DESI,
staat ons land bovenaan. Dat neemt niet
weg dat we nog onvoldoende voorbereid zijn op economische toekomst waarin
AI een centrale plaats zal innemen. Zo staat België bijvoorbeeld pas op de 18e plaats
in de ‘Government AI Readiness Index’ van
‘Oxford Insights’. Aan het huidige tempo zullen onze publieke instellingen niet alleen
de opportuniteit mislopen om haar burgers
en bedrijven een betere service te verlenen
maar zullen ze ook de transformatie van de
economie stokken in de wielen steken.
Maar weinig overheidsorganisaties experimenteren momenteel namelijk met AI. Een
aantal knelpunten zijn het gebrek aan interne vaardigheden en budgettaire flexibiliteit, de weerstand tegen verandering, het
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gebrek aan politieke leiding en het hardnekkige silodenken in termen van samenwerking en gegevensuitwisseling. Bovendien
worden de overheidsinstellingen nauwelijks aangemoedigd om te werken met de
trial-error methodologie die inherent is aan
het gebruik van AI aangezien de goedkeuring van projecten gericht is op het beperken
van risico’s tot een minimum.
Ten eerste zijn wij overtuigd van de noodzaak
dat openbare instellingen hun takenpakket
herdenken en evolueren van een loutere
aanbieder van openbare dienstverlening
naar een bemiddelaar en platform. In plaats
van ervoor te zorgen dat alle openbare dienstverlening intern ontwikkeld en uitgevoerd
wordt, zou er moeten uitgekeken worden
naar samenwerking met gespecialiseerde
actoren die het best geschikt zijn om deze
taken uit te voeren. Openbare instellingen
zouden dan een actieve rol spelen in het
bredere ecosysteem. De voorwaarde daarvoor is een duidelijk en flexibel wettelijk
kader dat erop toeziet dat dit ecosysteem
opereert binnen de grenzen van onze fundamentele waarden.
Ten tweede moeten overheidsinstellingen
de tools in handen krijgen om sneller en
onbelemmerd te kunnen experimenteren.
Waarbij ze begeleid worden bij het identificeren van AI gerelateerde opportuniteiten en oplossingen. Wanneer ze een gebrek
hebben aan interne financiële slagkracht,
zouden ze toch in staat moeten zijn om
hun ideeën voor te leggen aan een team
van experten. Waarna goedgekeurde projecten ondersteund kunnen worden door
een nationaal AI fonds, deel gefinancierd
door geherinvesteerde winsten. Een uiterst
bekwame gecentraliseerde werkgroep kan
helpen met het experimenteren, exploreren
en de werking van AI. Het is essentieel dat

alle projecten daarbij uitgaan van reële uitdagingen en een duidelijk vooropgestelde
return on investment.
Ten derde kunnen overheidsinstellingen
zich ook meer open stellen voor KMO’s
om economische ontwikkeling te ondersteunen. Initiatieven zoals ‘Public Procurement of Innovation and Pre-Commercial
Procurement’ werden reeds geïmplementeerd. Toch zouden overheidsinstellingen
zulke technieken vaker kunnen gebruiken,
zeker als er minder aanbieders zijn op een
later, beter ingelicht stadium.
Zoals werd benadrukt in de ‘National Pact
for Strategic Investments’, zullen er ook
transformaties op organisatorisch vlak
nodig zijn. Alle digitale initiatieven moeten
gecoördineerd worden door een centraal
orgaan, voorgezeten door een ‘Chief Digital Officer’. Hij zou een rol kunnen spelen in
het beheer, met inbegrip van de ethische
aspecten, maar ook in een betere coördinatie van de academische AI programma’s
in onderzoekcentra en universiteiten.
Transformatie van de publieke sector op
grote schaal neemt onoverkomelijk heel
wat tijd in beslag. We moeten dus continu
ondersteuning en bijsturing verzekeren. Om
hierin te slagen stellen we voor om ambitieuze lighthouse projecten te selecteren
die een groot aantal actoren bijeenbrengen.
Voorbeelden van zulke projecten zijn :
• Adviesinstrumenten gebaseerd op
AI om dokters te ondersteunen in de
verbetering van behandelplannen voor
hun patiënten, die leiden tot betere
gezondheidsresultaten.
•

Een gemeenschappelijke inschatting
van het risico op en de opsporing van
fraude door de FOD Financiën, de sociale zekerheidssector, de Federale
Politie en de FOD Justitie.

•

Zelfrijdende concepten die hun bruikbaarheid bewezen hebben in samenwerking met verschillende steden.

Verschillende kleinschalige quick win projecten zouden gelijktijdig opgestart moeten worden. Dat zal de invoering van zulke
toepassingen vergemakkelijken in meer terughoudende organisaties en de leercurve
van de publieke sector versnellen. Dit kan
gebeuren door intra- en interdepartementale use cases te bevorderen, met bijzondere aandacht voor het doorbreken van data
silos van overheidsdiensten en het verspreiden van datamodellen over organisaties en
disciplines heen.
Voorbeelden van zulke projecten zijn
•

Chatbots voor basisfunctionaliteiten die
hergebruikt kunnen worden in alle overheidsinstellingen.

•

Aanduiden en automatiseren van eenvoudige administratieve taken.

1

De rol van overheidsinstellingen
herdenken naar platformen die een
ecosysteem beheren, in plaats van
dienstverleners.

2

Een rollend fonds creëren en een
werkgroep oprichten om experimenteren met AI in overheidsinstellingen
aan te moedigen.

3

Processen voor overheidsopdrachten
hertekenen om ‘trial and error’ mogelijk te maken waarbij jonge organisaties
niet uitgesloten worden.

4

Organisatieverbeteringen doorvoeren
door een centrale Chief Digital Officer
aan te stellen die de inspanningen
over het ganse land coördineert.

5

Een aantal hoogwaardige use cases
selecteren binnen de overheidsinstellingen om dienstverlening te verbeteren, inspanningen te bundelen,
momentum te creëren en expertise
op te bouwen.
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Onze implementatiebeginselen
Vertrouwen

Deze transformatie is niet mogelijk zonder de steun van onze burgers. We zijn van mening dat er
een maatschappelijke discussie nodig is om te verzekeren dat onze bevolking vertrouwd is met de
positieve vooruitzichten die AI te bieden heeft, maar ook de mogelijke valkuilen in acht kan nemen.
Daarnaast geloven we ook in de noodzaak om AI te ontwikkelen die betrouwbaar is: mensgericht,
met ethische standaarden, transparant en verstaanbaar. Tenslotte is het van belang dat consumenten en producenten nauw samenwerken en er een interdisciplinaire dialoog tot stand komt.

Een Europees kader

België is een klein land, om nog niet te spreken over onze gewesten. Dat maakt het ontwikkelen van
een duurzaam AI ecosysteem quasi onmogelijk. Onze sterke band met andere Europese landen en
het feit dat we een beleids- en regelgevingsinstantie zijn, kunnen en moeten we in ons voordeel
uitspelen. Zeker op een moment dat de Europese Unie haar engagementen in haar investeringsprogramma’s verhoogt. Het devies van ons Belgen is altijd al geweest: “Eendracht maakt macht”.

Belgische samenwerking

Er lopen al verschillende succesvolle AI initiatieven. Maar voor een impact die ook echt zorgt voor
een transformatie, moeten we één gemeenschappelijke visie ontwikkelen. Dat betekent dat we
moeten samenwerken: tussen universiteiten en bedrijven, tussen onze gewesten en de federale
regering en tussen start-ups en overheidsinstellingen.

Grassroots

We zijn een multidisciplinaire grassroots gemeenschap van mensen die geloven in de nood aan
verandering. AI is het resultaat van menselijke inventiviteit die een antwoord wil bieden op uiteenlopende menselijke verzuchtingen. Die grote complexiteit maakt dat een centrale regering die verandering onmogelijk tot een goed einde kan brengen. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat de
samenleving een actieve rol moet opnemen bij het beslissen over de AI agenda. Vandaar ook de
keuze voor de naam ‘AI 4 Belgium Coalition’.
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Focus

Een gerichte aanpak is nodig voor een maximaal effect. De domeinen waarin we actief willen zijn, kunnen daarom geselecteerd worden op basis van drie grote criteria:
(1) Waarin hebben Belgische bedrijven een concurrentievoordeel?
(2) Waar kunnen we kwaliteitsvolle use cases vinden?
(3) Wat verbetert de levenskwaliteit van de Belg?
Gezondheidszorg en menswetenschappen zijn bijzonder veelbelovend. Maar energie, mobiliteit,
preventieve handhaving en de openbare sector zijn ook van belang. Tot slot zien we de noodzaak
om te focussen op de ecologische transitie, één van de belangrijkste uitdagingen van onze eeuw.

Omvang en ambitie

We moeten verder bouwen op onze sterke punten, want die zijn talrijk. Acties moeten in verhouding tot de omvang van de uitdagingen staan. Tijdens de komende vier en zeven jaren investeren
Frankrijk en Duitsland respectievelijk 1,5 en 3 miljard euro. Volgens Greg Brokerman, investeert de
federale regering van de VS jaarlijks alleen al 1,1 miljard Amerikaanse dollars. China heeft zelfs 150
miljard dollar vrijgemaakt het komende decennium. ‘The global race is clearly on’.
Gebaseerd op een per capita investering om Frankrijk en Duitsland te evenaren, zou ons minimaal
ambitieniveau 60 miljard euro moeten zijn. Dit komt overeen met ongeveer 750 miljoen per
jaar. Met de aangekondigde 30 miljoen die Vlaanderen wil investeren, zou een gelijkwaardige per
capita investering in Wallonië en Brussel een jaarlijkse bedrag van respectievelijk 17 en 5 miljoen
euro betekenen. Aangevuld met bijvoorbeeld een bijkomende 10 miljoen euro van de federale
regering.
Maar we geloven dat we lef moeten durven tonen. En kijken naar de VS en China die het belang
van AI in de toekomst begrepen hebben. De ambitie is dan voor ons duidelijk: meer dan 1 miljard
tegen 2030.
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