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Verwelkoming door SERV-voorzitter Caroline
Copers

SERV-voorzitter Caroline Copers situeert de SERV-academie tijdens haar verwelkoming binnen
de ruimere werkzaamheden van de SERV rond ‘digitalisering’ en ‘toekomst van de economie en
arbeidsmarkt’. Samen met de krapte op de arbeidsmarkt, de klimaatproblematiek en de transitie
naar een circulaire economie, plaatsten de Vlaamse sociale partners de zogenaamde ‘vierde
industriële revolutie’ hoog op de agenda van het Vlaamse sociaal overleg. Dit heeft geleid tot een
visienota en een akkoord met aanbevelingen en acties op verschillende terreinen, waaronder
inzetten op de ontwikkeling van toekomstgerichte competenties, reguleren van data en
platformen, digitalisering gebruiken als hefboom voor moderne dienstverlening en garanderen
van sociale bescherming en inclusie. Na dat akkoord heeft de SERV ook gewerkt rond thema’s
als
e-commerce,
slimme
steden
en
e-inclusie
(zie
de
themapagina
https://www.serv.be/serv/pagina/digitalisering). En vandaag geven we met deze SERV-academie
bijzondere aandacht aan het thema ‘ethische aspecten van artificiële intelligentie’.
De basisboodschap van de sociale partners was dat er nood is aan een geïntegreerd Vlaams
actieplan rond digitalisering. “Vandaag”, zo stelt Caroline Copers, “zijn we blij vast te stellen
dat onze boodschap effect heeft gehad. De nieuwe Vlaamse regering heeft de ambitie om werk
te maken van een Vlaams geïntegreerd beleidsplan om de digitale transitie te ondersteunen.
Meer nog: Vlaanderen wil de aanpak ter zake afstemmen op de aanbevelingen van de SERV.
We nemen deze uitgestoken hand met graagte aan,
zeker gezien de vele nieuwe digitale uitdagingen die er
“We nemen de uitgestoken hand
op ons afkomen.”

graag aan om samen met de
regering te werken aan een
Vlaams actieplan digitalisering.”

Caroline Copers gebruikt als inleiding op het thema
‘ethische en maatschappelijke aspecten van artificiële
intelligentie’ een radiofragment. “Humo is in het rijke
archief van de VRT gedoken en heeft een top 10 gemaakt van de allerleukste radiofragmenten
ooit. Op nummer één staat een fragment uit het Splinternieuws van 1969 over de opkomst van
de computer. Ik citeer: “Gevaar voor massale werkloosheid ten gevolge van de computer bestaat
er niet. Er komt wel een verschuiving van de functies. Een reëel gevaar schuilt wel in de
afstomping en vereenzaming van de bediener door gebrek aan menselijk contact. We hoeven
echter niet bang te zijn voor de computer: hij op zichzelf heel dom en kan niet zonder de mens
die hem zijn taken moet opleggen”. Vijftig jaar geleden waren “domme computers” nog een
geruststelling. Nu zien sommigen eindeloze en veelbelovende toepassingen van de “slimme
computer”. Toch ook weer is er een zeker onbehagen en vragen we ons af: welke impact heeft
die slimme computer op de mens, op ons dagelijks leven, op onze menselijke relaties? En welke
impact vinden we aanvaardbaar?”
Het wordt volgens Caroline Copers meer en meer duidelijk dat slimme computers of robots ons
dwingen om regels op te stellen. Maar hoe moet zo’n kader eruitzien? De sociale partners vinden
dat dit een maatschappelijk debat verdient en met deze SERV-academie willen zij daar alvast
een bijdrage aan leveren door academici, praktijkmensen en beleidsmakers bij elkaar te brengen.
Enerzijds is er de ethische dimensie. In welke mate ondermijnen systemen van artificiële
intelligentie belangrijke waarden als privacy, gelijkheid, autonomie, aansprakelijkheid, enzovoort.
De Europese commissie nam alvast een initiatief om een ethisch-juridische code op te stellen
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voor betrouwbare AI-systemen. Dit kader kan gebruikt worden in diverse sectoren om een stuk
aan zelfregulering te doen.
Anderzijds is er ook de maatschappelijke dimensie. Hoe willen we de kosten en baten van
nieuwe digitale technologie verdelen over diverse sociale groepen? Deze vraag raakt aan de kern
van het sociaal overleg. Caroline Copers legt hier de link met de geschiedenis van de SERV en
de oprichting in 1983 van de Stichting Technologie Vlaanderen– de voorloper van de huidige
Stichting Arbeid & Innovatie – met als opdracht de gevolgen van technologische vernieuwingen
op de werkgelegenheid en het welzijn van de arbeider te onderzoeken. Vandaag ligt de focus van
de sociale partners onder andere op de ontwikkeling van digitale competenties en een
innovatievriendelijk ondernemersklimaat. Maar steeds is er dezelfde rode draad: wat is de
wisselwerking tussen technologie, mens en beleid?
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Key note door Nathalie Smuha, KU Leuven

Nathalie Smuha geeft een toelichting bij de EU-strategie met betrekking tot AI. Nathalie Smuha
was coördinator van de High level experten groep van de Europese Unie en is verbonden aan
het Instituut voor Europees Recht van de KU Leuven en aan het Leuven Centre for Artificial
Intelligence. In haar doctoraatsonderzoek bestudeert ze de impact van AI op fundamentele
rechten.
Ze praat liever over “AI systemen” om te benadrukken dat er niet één definitie is, en dat het steeds
gaat over systemen die door mensen ontworpen worden, en
De uitdaging waar we
dus ook door mensen kunnen worden aangepast. Er is een
maatschappelijk voor staan is
verschil tussen rulebased en zelflerende systemen. Het is
moeilijk zo niet “AI for good”.
onmogelijk
om
één regulering te maken voor AI.
AI is een januskop met twee gezichten kan de
technologie, net zoals elke technologie, ten goede of
ten kwade gebruikt worden. De uitdaging waar we
maatschappelijk voor staan is “AI for good”. Dat is ook
de queeste van de Europese commissie. Om dit te
bereiken moeten we een definitie hebben van “wat is
goed”? De vraag is of het mogelijk is om een universele
definitie te geven van “goede AI”. Hierover bestaat veel
discussie. Volgens het ethisch scepticisme is dit
onmogelijk. Volgens het ethisch relativisme hangt het af
van de context.
Nathalie Smuha wijst op het onderscheid tussen een
gewoontes en ethiek. Het is niet omdat het zo is (bijvoorbeeld dat de meerderheid van de mensen
een bepaalde norm hanteert), dat het zo moet zijn. Ethiek gaat niet over opinies, wel over een
rationele afweging. Dat is ook wat de ambitie was van Europe: om goed na te denken over normen
en waarden die we belangrijk vinden voor AI systemen.
In april 2019 is Europese gestart met een traject. Europe heeft ten eerste gevraagd aan alle
lidstaten om een eigen AI-strategie te maken. Ten tweede werd een onafhankelijke
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deskundigengroep aangesteld om de Europese strategie verder uit te werken. De bedoeling van
de EU strategie is drieledig: het boosten van AI, de socio-economische impact (op de werkvloer,
op jobs, op competenties) aanpakken, en een Ethisch en juridisch kader ontwikkelen (zie slide).

De EU ‘High Level Group on AI’ moest ethische richtlijnen opstellen en beleidsaanbevelingen
geven. Daarnaast werd ook de ‘European AI Alliance’ opgericht, een open platform waar iedereen
aan kan deelnemen. Op 8 april 2019 werd een finaal document gepubliceerd (zie
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai).
Het uitgangspunt van de richtlijnen is dat AI een middel is, geen doel op zich. Het doel zou steeds
moeten zijn om het individueel en maatschappelijk welzijn te verhogen. De richtlijnen baseren
zich op de Europese grondrechten die bestaan uit de verzameling van de EU principes, de
fundamentele rechten van de mens en de grondwetten. De doelstelling moet zijn te streven naar
“betrouwbare” AI. Dit gaat nog ruimer dan wettige en ethische AI. Betrouwbaar verwijst ook naar
de kwaliteit van het AI systeem : is het robuust (veilig) ?
De richtlijnen vertrekken van 5 families van grondrechten en 4 ethische principes. Op basis
daarvan werden 7 principes voor betrouwbare AI gedefinieerd (zie slide). Er is ook een
evaluatielijst beschikbaar zodat kan worden nagegaan of aan de principes voldaan wordt. In 2020
wordt deze lijst op basis van feedback geactualiseerd. De nieuwe Europese commissie wil ook
verder werk maken wetgeving rond AI. De volgende belangrijke vraag is inderdaad of de
richtlijnen voldoende zijn en of alles in recht moeten worden omgezet. Volgens Nathalie Smuha
moeten sommige dingen wel degelijk een wettelijke basis krijgen. Maar eerst moet dan gekeken
worden welke wetgeving er reeds bestaat, of de bestaande wetgeving eventueel moet worden
aangepast aan de nieuwe AI realiteit, of er bepaalde leemtes zijn (zie slide).
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De conclusie is dat ethische principes het recht kunnen aanvullen. Sommige fundamentele
rechten zoals non-discriminatie zijn te belangrijk om niet bindend gemaakt te worden. Voor
andere zaken zullen eerder de ethische richtlijnen een kader bieden. Denk bijvoorbeeld aan
ethics-by-design waarbij ethiek wordt meegenomen vanaf de ontwikkeling van een AI systeem.
Recht en Ethiek vullen elkaar idealiter aan. Een cruciale taak voor regelgevers is wel om
juridische leemtes op te sporen en op te vullen. Hiervoor is een debat nodig. Waar nodig zal de
regelgeving horizontaal zijn, waar nodig sectoraal. Soms zal het technologiespecifiek zijn, soms
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technologieneutraal. Er dient een balans gezocht te worden tussen bescherming, innovatie en
rechtszekerheid.
Ten slotte eindigt Nathalie Smuha haar presentatie met erop te wijzen dat ethiek niet enkel speelt
in de human-robot interactie, maar ook in de intermenselijke relaties. Stel dat we non-discriminatie
inbouwen in ons systeem om CV’s te screenen, maar dat discriminatie op de werkvloer zelf nog
voorkomt, dan zijn we er duidelijk nog niet. Kortom, AI systemen doen ons nadenken over ethiek
en dit heeft hopelijk ook positieve gevolgen voor ons eigen gedrag.

3

Deel 1: Vanuit het perspectief van bedrijven en
overheden

Lorelien Hoet is juriste en Government Affairs Director van Microsoft voor de Belux. In haar
presentatie legt ze uit hoe een bedrijf als Microsoft omgaat met de ethische aspecten van AI. Op
zich is AI niet nieuw. Sinds 1950 is er sprake van Machine Learning. Maar de laatste jaren is er
wel een versnelling in de toepassingen, ook door de beschikbare data, en dit roept nieuwe vragen
op.
Ze wijst op het verschil tussen Machine Learning
(bijvoorbeeld schaakcomputer) waarbij alle
stappen van het algoritme transparant gemaakt
kunnen worden) en Deep Learning (bijvoorbeeld
bij de spelcomputer alpha go, een soort
schaakspel dat meer intuïtief werkt en waarbij de
computer anders leert).
Er gebeurt vandaag erg veel rond AI kan vandaag
beschouwd worden als een “hype”. Voorbeelden
zijn: spraakherkenning, google translate, vision,
facebook. AI is erg goed in het verwerken van
grote hoeveelheden data, maar slechter in de
interpretatie. De kwaliteit van AI hangt sterk af van
de kwaliteit van de data: “garbage in, garbage
out”.
Microsoft werkt voor de cloudopslag met AI-toepassingen. Ook Bing (zoekmachine) en de
beveiliging van datacenters gebeurt op basis van AI. Naast voordelen van AI, wijst Lorelien Hoet
ook op uitdagingen. Gelaatsherkenningen verwerken bijvoorbeeld beter voor blanke mannen, dan
voor zwarte vrouwen. Dit is het gevolg van de data waarmee de systemen “getraind” worden.
IT’ers zijn hoofdzakelijk mannen en dit zorgt voor biases. Soms ook geprogrammeerde biases.
Die biases of vooroordelen zijn eigenlijk een afspiegeling van de vooroordelen die in de
samenleving zijn. Een boutade hier is de uitspraak van EU-Commissaris Margrethe Vestager:
“You can have your AI as soon as I have my gender-balanced society”. Anderzijds kunnen AI
systemen ook bestaande machtsverhoudingen bloot leggen.
Microsoft is als bedrijf erg begaan met het ethische aspect van AI, maar vraagt aan beleidsmakers
om zorgvuldig om te gaan met nieuwe wetgeving. Er moet een evenwicht gevonden worden
tussen wetgeving en soft regulering. Microsoft vraagt wel extra regels rond gelaatsherkenning. Er
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gebeurt al heel veel: op Europees vlak, in België (AI for Belgium), met het nieuw kenniscentrum
data & maatschappij voor Vlaanderen. De verschillende parlementen zij er mee bezig. Microsoft
werkt ook aan een eigen ethische code.
Annabel De Craene , Product Manager bij de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling
(VDAB)en Vincent Buekenhout, Data Protection Officer bij de VDAB, vertellen hoe AI past in de
ambitie naar een VDAB-dienstverlening 7/7 24/24. De digitale strategie daarbij is ‘digital first’, niet
‘digital only’. Door AI te gebruiken, wil men de efficiëntie en effectiviteit verhogen. De bedoeling
is dat door het automatiseren van processen, de menselijke tussenkomst daar kan worden
ingezet waar die het meest nodig is. Concreet houdt dit in dat de VDAB-bemiddelaars geholpen
worden door een AI systeem dat een inschatting maakt van de kans dat iemand snel werk kan
vinden. Op basis van een aantal parameters wordt er een inschatting gemaakt van de mate
waarin een werkzoekende extra begeleiding nodig heeft. De resultaten tonen aan dat het AI
systeem een redelijk betrouwbare voorspelling maakt.
Ook bij de jobsuggesties die getoond worden aan werkzoekenden wordt er gewerkt met AI. In het
vacaturedashbord worden vacatures gepusht die interessant zijn voor de werkzoekende. Het
systeem is rule-based en gebaseerd op informatie van peers. Dit sluit aan bij de verwachting van
de klant om vacatures op maat te krijgen. Door op deze manier te werken, maakt de VDAB op
een slimme manier gebruik van de grote hoeveelheid data waarover ze beschikken (zie slide).

VDAB hanteert drie ethische principes bij het gebruik van AI systemen die een impact hebben op
mensen: vertrouwen, transparantie en ‘benefit’. Dat laatste betekent dat AI een duidelijke
meerwaarde moet opleveren voor de klant. VDAB gelooft dat ‘AI 4 Good’ wel degelijk mogelijk is.
Het volstaat echter niet om deze principes of waarden louter te verkondigen. Vincent Van
Buekenhout legt uit dat je echt moet gaan kijken in de systemen om te begrijpen hoe de algoritmes
precies werken. Het is belangrijk dat in organisaties hiervoor de nodige competenties aanwezig
zijn. Hij benadrukt: “upskilling van mensen is erg belangrijk”. Alles begint ook bij een divers
samengesteld projectteam dat tijdens het hele ontwikkelingsproces alle stappen bewaakt.
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Het proces om te komen tot een werkbaar AI systeem
– van theorie naar praktijk – verliep in vier stappen: van “Door het automatiseren van
principes tot begrijpen tot meten en ten slotte actie en
processen, kan de menselijke
preventie (zie slide). De principes zijn de
tussenkomst daar worden ingezet
uitgangspunten of kwaliteitsvereisten. Dit werd via co- waar die het meest nodig is.”
creatie met de business gedaan, en dus niet enkel door
IT. De volgende stap is om deze principes concreet te vertalen en te begrijpen wat dit dan precies
betekent voor het concrete AI systeem. In deze fase wordt ook al nagedacht over de
communicatie naar de burger of de gebruikers van het systeem. VDAB benadrukt dat je het
systeem moet kunnen “uitleggen”. Dat is heel belangrijk voor de transparantie en
aanvaardbaarheid en dat is iets anders dat “justificeren”. In de derde stap staat meten centraal.
Hier wordt nagegaan hoe betrouwbaar het systeem is. Ook hier is het belangrijk dat je vanaf de
ontwerpfase definieert wat je gaat meten. Immers, je wil de meerwaarde kunnen aantonen van
het systeem en dat moet gedefinieerd worden in concrete indicatoren (bijvoorbeeld %
klanttevredenheid). De laatste stap is dat je op basis van de output van het systeem acties neemt
op korte en lange termijn.
Annabel Decraene en Vincent
Buekenhout
wijzen
op
een
belangrijk succesfactor: een goed
projectteam waar de taken duidelijk
verdeeld zijn en waar goede
afspraken worden gemaakt. Ook
inzicht in bias in elke stap, is
essentieel. De mogelijke ‘bias’ komt
niet enkel van machines. Mensen
zijn nog meer gebiased. Doorheen
het ontwikkelen van het AI systeem
kan die impliciete bias net naar
boven komen. Het projectteam
werd uitgedaagd om steeds na te
denken over de gevolgen van het
opnemen van een bepaalde
parameter.
Bijvoorbeeld:
wat
gebeurt er als we geslacht wel of niet integreren in het systeem? Ethics-by-design dus. Ten slotte
is het ook heel belangrijk dat er aandacht is voor de communicatie van de mensen die met het AI
systeem gaan werken. Zo kan je een black-box effect vermijden.
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Christine Copers, werkzaam op het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie van de federale
overheid (FOD BOSA) ziet dat Directoraat-Generaal als de drijvende kracht achter de digitale
hervormingsagenda van de federale overheid. Het verleent advies en werkt projecten uit in
verband met de nieuwe technologieën, met bijzondere aandacht voor burger en bedrijf. Uit een
bevraging van de FOD Economie blijkt dat 7 op 10 Belgen te weinig weet over AI en de voordelen
ervan en zich zorgen maakt over de impact van AI op hun privacy en werk en over de groeiende
ongelijkheid die gepaard gaat met digitalisering.
Eind 2018 werd een groep experten ingeschakeld door de Minister van Digitale Agenda om een
nationaal AI actieplan uit te werken met focus op vaardigheden, ethisch gebruik van data,
sensibilisering, innovatie en betere publieke dienstverlening. Op 18 maart 2019 zag de
‘AI4Belgium Coalition’ (AI4B) officieel het licht: een coalitie van academia, experten,
bedrijfswereld, startups, overheid, ... (zie https://www.ai4belgium.be/nl/).
AI4B is een community-gedreven initiatief. Het doel is mensen en organisaties in België in staat
stellen om de door AI gecreëerde kansen te grijpen en de transities die AI veroorzaakt
verantwoord te laten verlopen. Het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie is één van de
kernpartners van AI4B. Drie opdrachten staan centraal: 1) bewustzijn en aandacht creëren voor
ethische vragen, privacy en het wettelijk kader, 2) waken over de e-inclusie bij de uitbouw van
overheidsdienstverlening en 3) (pro)actief opvolgen van nieuwe technologische ontwikkelingen
en onderzoeken hoe die de bestaande dienstverlening van de overheid kunnen verbeteren.
Het ethische kader is heel belangrijk. Het is een complex en divers verhaal. Christine Copers zegt
dat software niet altijd goed is voor iedereen in elke context. Je moet dus van in het begin bezig
zijn met de ethische aspecten ervan. Je moet hierbij nadenken over verschillende aspecten: wat
is AI (vb. transparantie, verklaarbaarheid), wat doet AI (vb. cybersecurity), welke impact heeft het
(vb. jobverlies, mensenrechten) en wat zou het kunnen worden in de toekomst (vb ‘singularity’).
Europa neemt het voortouw in dit debat.
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Zij wijst verder op het belang van e-inclusie. We moeten
processen herdenken vanuit gebruikersbehoefte door
“Het optimistische toekomstbeeld
middel van een “‘citizen-centric’ usercentered design”.
is “Awesome humans (HI) on top
Met andere woorden, we moeten diensten en
of amazing” technology (AI)”
toepassingen zoveel mogelijk “mensvaardig” maken in
plaats van te verwachten dat de burger “digivaardig”
wordt. Christine Copers verwijst hier naar het Idealic onderzoeksconsortium dat gefinancierd
wordt door het onderzoeksprogramma BRAIN van Belspo (zie https://www.idealic.be).
Interessant is het onderzoek van Ilse Mariën en Dorien Baelden waarin 8 profielen van digitale
ongelijkheid worden onderscheiden. Dit onderzoek toont aan dat het digitale ongelijkheid meer is
dan de dichotomie wel / niet digivaardig, maar dat er verschillende types (persona’s) kunnen
worden onderscheiden. Interessant is dat sociale achterstellingen niet helemaal samenvalt met
digitale achterstand. Deze persona’s kunnen overheden gebruiken als ze nieuwe digitale
dienstverlening ontwikkeling (zie slide).
Christine Copers eindigt haar presentatie met
de vraag of we doemdenkers of optimisten
moeten zijn. Zelf geloof ze er sterk in dat AI
kan bijdragen aan een betere en
rechtvaardigere samenleving. Maar we
moeten wel nadenken over de maatschappij
die we willen en hoe we die gaan bouwen.
Technologie op zich heeft geen ethiek. Het
zijn mensen die het ten goede of ten slechte
kunnen aanwenden. Het optimistische
toekomstbeeld is “Awesome humans (HI) on
top of amazing technology (AI)”.
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Tijdens het panelgesprek onder leiding van Eva Platteau van de SERV wordt door Nathalie
Smuha, Lorelien Hoet, Annabel Decraene en Christine Copers ingegaan op de vraag of de
techniek van Technology Assessment moet worden overgelaten aan bedrijven of dat hiervoor
een onafhankelijk orgaan moeten worden opgericht. Lorelien Hoet van Microsoft stelt dat het
debat over de impact van nieuwe technologie zeker nodig is, maar dat er geen nood is aan een
nieuw toezichtsorgaan. Het is wel belangrijk dat bestaande organen of regulatoren expertise en
skills inzake AI opbouwen. Christine Copers treedt haar bij en zegt dat vanuit Europa voldoende
initiatieven worden ontwikkeld, die dan sector per sector moeten worden geïntegreerd. Nathalie
Smuha ziet vooral voordelen van risk-based assessments, een taak die aan bestaande
toezichthoudende organen kan worden gegeven (zoals bijvoorbeeld bij het Controleorgaan op de
Politionele Informatie (COC) die de politie heeft teruggefloten wegens onrechtmatig gebruik van
gezichtsherkenning).
Een andere thema dat werd aangekaart, is de vraag naar de impact van het gebruik van AI op de
relatie tussen burger en overheid. Gaan we in de toekomst geen dossierbeheerders meer
hebben? Wordt alles contactloos? Volgens Annabel Decraene zijn er bij de VDAB nu al geen
“dossierbeheerders” meer, maar wel “bemiddelaars”. Die laatste taak is veel complexer en vergt
dus ook menselijke interventie. De grote uitdaging is wel dat we grote administraties moeten
voorbereiden op de digitalisering. Jobs zullen veranderen. Ambtenaren zullen andere
competenties nodig hebben. Hiervoor is veranderingsmanagement nodig.
Vanuit het publiek wordt onder andere de vraag gesteld naar hoe het zit met internationale
verschillen. In China gaat men bijvoorbeeld anders om met deze ethische vraagstukken. Nathalie
Smuha beaamt dat er culturele verschillen zijn, maar zegt ook dat ze zeer verrast was dat China
heel erg bezig is met ethiek. Er zijn bijvoorbeeld verplichte cursussen ethiek in de opleidingen
computerwetenschappen. Maar er zijn duidelijk inhoudelijke verschillen in wat we “ethisch”
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vinden. In China is er veel meer aandacht voor de impact op de samenleving als geheel, terwijl
onze grondrechten veel individualistischer zijn.
Ten slotte wordt ook de vraag gesteld naar de impact van AI op de arbeidsmarkt en het sociaal
overleg. Annabel Decraene wijst er in dat verband op dat het AI systeem nu al verrassende
mogelijkheden biedt, bijvoorbeeld wanneer er heel andere clusters van jobs gemaakt worden op
basis van de beschikbare data. Dit kan mogelijkheden geven om mensen te heroriënteren naar
andere jobs dan de vacature die uit de klassieke matching komen. Nathalie Smuha wijst erop dat
er op Europees niveau reeds veel aandacht is voor de sociale impact van AI of voor het
aanpakken van de socio-economische veranderingen. Dit is de tweede pijler van de Europese AI
strategie. Lidstaten worden aangemoedigd om na te denken over welke jobs zullen verdwijnen of
veranderen en welke nieuwe skills we nodig hebben. In ieder geval zullen we sterker moeten
inzetten op levenslang leren, is de conclusie.
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Deel 2: Vanuit het perspectief van individu en
onderwijs

Ruud Meij is filosoof en oprichter van Governance & Integrity, een organisatie die als missie heeft
het versterken van de integriteit van organisaties. In zijn presentatie behandelt hij de vraag wat
de impact is van AI op de persoonlijke levenssfeer. Bestaat privacy nog in de digitale samenleving
waar meer en meer beslissingen genomen worden door slimme computers op basis van allerlei
data die automatisch verzameld wordt over ons, bijvoorbeeld als we ons begeven op het internet?
Dit thema maakt duidelijk dat AI niet enkel ethische vraagstukken oproept, maar ook vraagt om
een maatschappelijke discussie die we met z’n allen zullen moeten aangaan.
We denken soms dat privacy een saai, uitgemolken onderwerp is, maar niets is minder waar: ‘the
future is private’. Ruud Meij wil ons laten nadenken over een Turingtest voor moreel handelen.
Stel dat het mogelijk is om een robot te ontwerpen die de
Turingtest doorstaat (d.w.z. ‘menselijk’ lijkt) en dat die robot
“Privacy is in essentie ‘the
dus alle actuele morele kennis heeft opgeslagen en moreel right to be left alone’”.
even intelligent als de mens en beschikt over evenveel moreel
afwegingsvermogen, is deze robot dan bereid om zijn persoonlijke levenssfeer op te geven? Dat
is de vraag waar Ruud Meij ons over wil laten nadenken. Dit is een vraag waar niet meteen een
pasklaar antwoord op te geven valt. Privacy wegen we immers af tegen andere waarden
(bijvoorbeeld veiligheid) en de afweging is ook steeds situationeel.
Volgens Ruud Meijk kan AI
beschouwd worden als een
kwantumsprong
in
onze
beschaving. Eerst was er het
schrift, dan het boek, dan het
web. We staan aan het begin van
een
draaipunt
in
de
geschiedenis. Volgens Ruud
Meij is privacy sinds de Eerste
Verlichting een struikelsteen
voor morele afwegingen. Privacy
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is in essentie ‘the right to be left alone’. Dit wil concreet zeggen dat we de beschermwaardigheid
van de persoonlijke levenssfeer als een mensenrecht beschouwen (zie slide). Het gebod van de
tweede verlichting daarentegen is transparantie: ‘All that happens must be known’ (Eamon
Bailey). Hier zit het spanningsveld als we het hebben over privacy in de context van digitalisering.
Echter, zegt Ruud Meij, als we onze privacy niet meer zouden hebben, dan verliezen we onze
menselijke waardigheid. Dit zou de morele robot wellicht antwoorden op de vraag of hij bereid is
zijn persoonlijke levenssfeer op te geven.

Als we AI systemen ontwerpen, zijn er drie strategieën ten aanzien van privacy: beschermen,
herstellen en bevorderen. Wetgeving is daarbij belangrijk, maar niet voldoende en kan bovendien
schadelijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer we toestemming geven voor het delen van data, kunnen
situaties ontstaan die legaal maar schadelijk zijn. De oplossing is dat we ons moreel oordelen
aanscherpen en steeds opnieuw nadenken hoe we schendingen kunnen voorkomen. We moeten
steeds leren uit situaties waarbij er morele spanningen ontstaan om zo de basis te leggen voor
beslissingen voor de toekomst. Dit noemt hij ‘moresprudentie’.
Ruud Meij sluit af met een droom. Stel dat we AI kunnen gebruiken voor deze morele
kennisontwikkeling. Stel dat we AI kunnen gebruiken voor meer gerechtigheid. Dat is het soort AI
waar we naartoe moeten.
Katleen Gabriels heeft als onderzoeker gewerkt aan het Centrum voor Ethiek en Humanisme
van de VUB. Momenteel is ze assistent professor aan de universiteit van Maastricht. Als
moraalfilosofe gespecialiseerd in ‘techniekethiek’, noemt ze zichzelf en haar vakgenoten
“silobusters” omdat ze pleiten voor een interdisciplinaire
aanpak. In het onderwijs is er nood om meer ruimte te geven
“Ethiek zou een verplicht
aan complex denken, in plaats van binair denken. Vanuit haar
vak moeten worden in elke
onderwijservaring en aan de hand van enkele concrete technische opleiding.”
voorbeelden reflecteert ze over het belang van ‘techniekethiek’.
Ze maakt ook een onderscheid tussen moraliteit en ethiek. Elk product dat door mensen wordt
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gemaakt, wordt gemaakt vanuit een bepaalde moraliteit. Ethiek is echter de bewuste,
systematische afweging van morele regels. Ze verwijst ook naar voorbeelden van ingenieurs die
last kregen van een knagend geweten en een bedrijf om die reden verlieten (bijvoorbeeld machine
learing die werd ingezet voor het Pentagon).
Katleen Gabriels stelt vast de Nederland al verder staat dan Vlaanderen. In Nederland heeft elke
technische universiteit een vakgroep ethiek en techniek en is ethiek in de meeste technische
opleidingen een verplicht vak. Belangrijk is dat het
vak ethiek niet losstaat van het curriculum (geen
‘vingertje’) maar wel interdisciplinair wordt
aangepakt. Ontwikkelaars moeten van bij het begin
van het ontwerp – nog voor het prototype klaar is –
weten welke ethische vragen gesteld en
beantwoord moeten worden. Dit moet een
automatisme worden in alle stappen in het
ontwerpproces. Qua pedagogische aanpak kiest
Katleen Gabriels er graag voor om te vertrekken
vanuit de interesses van de studenten, waarbij de
filosofische vragen van hen zelf komen.
Aan de universiteit van Maastricht is er dit
academiejaar een nieuwe opleiding “Digital
Society” opgericht die volledig interdisciplinair en
Engelstalig is. Deze bedoeling van deze bachelor
is om bruggen te bouwen tussen IT, humane
wetenschappen, recht, filosofie, ethiek, en AI. Er is
veel interesse in deze opleiding. Katleen Gabriels
verwijst ook naar haar recent gepubliceerde boek
“Regels voor Robots” waarin dieper wordt ingegaan op de ethische aspecten van AI.
Om af te sluiten, betreurt Katleen Gabriels dat Vlaanderen geen equivalent van het Nederlandse
Rathenau Instituut heeft. De missie van het Rathenau Instituut is ‘onderzoek en debat over de
impact van wetenschap, innovatie en technologie op ons leven’. Er is nu wel het kenniscentrum
data en maatschappij (zie https://www.data-en-maatschappij.ai/) die deze rol kan vervullen. Ook
het Vlaams Kenniscentrum Mediawijs doet nuttig werk en zou nog meer bekend moeten worden
(zie https://mediawijs.be/).
In het panelgesprek onder leiding van Eva Platteau van de SERV wordt door Nathalie Smuha,
Ruud Meij en Katleen Gabriels verder ingegaan op het thema privacy. De vraag die gesteld wordt
is of onze notie van privacy verschoven is door de alom tegenwoordigheid van sociale media.
Worden individuen wel voldoende beschermd tegen de massa aan data die over hen verzameld
en mogelijks misbruikt wordt. Volgens de panelleden heeft het Cambridge Analytica schandaal
wel degelijk iets teweeggebracht. Waar we vroeger minder eerder het gebruikersgemak lieten
doorwegen, zijn we sensitiever geworden voor het delen van onze data. Anderzijds zijn we ook
meer in de war en is het niet altijd duidelijk waarvoor we precies toestemming geven.
Katleen Gabriels wijst erop dat er meer en meer aandacht is voor morele thema’s: dierenrechten,
afval, milieu, spijtoptanten, … maar dat we ons terecht zorgen maken over privacy. Door big data
is het mogelijk om ook op basis van geanonimiseerde data personen te identificeren door het
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kruisen van databanken (re-identificatie). Het advies aan de beleidsmakers is dat ze
systematische afwegingen moeten maken en dat ze in dialoog moeten gaan met burgers om de
ethische afweging te maken welk stukje van onze persoonlijke levenssfeer we willen ‘opgeven’.
Ruud Meij wijst er bijvoorbeeld op dat ouderen best bereid zijn om cameratoezicht te aanvaarden
als dat betekent dat ze daardoor langer thuis kunnen blijven wonen. Ook is er een contradictie
tussen enerzijds de vraag naar steeds meer gepersonaliseerde dienstverlening en privacy. Voor
geïndividualiseerde aanpak moeten per definitie persoonlijke data prijsgeven. De General Data
Protection Regulation (GDPR) is in die zin een interessant precedent. Het stelt privacy-by-design
als een principe, maar zegt niet welke ruimte er is om ervan af te wijken in specifieke situaties.
Volgens Katleen Gabriels is de taak van het onderwijs om mensen mediawijsheid bij te brengen.
Dit omvat omgaan met sociale en/of digitale media, inzicht in hoe data verzameld wordt, omgaan
met fake news, … Eigenlijk zou mediawijsheid al van in de kleuterklas moeten worden
aangeleerd, zegt ze. Ook benadrukt ze de belangrijke rol van levenslang leren. Veel beroepen
zullen in de toekomst niet meer dezelfde beroepen zijn als waarvoor mensen gestudeerd hebben.
Denk maar aan de medische wereld die meer en meer data-gedreven wordt en waar meer en
meer gebruik zal gemaakt (kunnen) worden van AI. Specialisaties als radiologie en dermatologie
zijn hier al voorbeelden van. Nu al is AI beter in staat om huidkanker in een vroeg stadium op te
sporen door de beschikbaarheid van enorme datasets (i.e. digitale foto’s van vlekjes), dan het
menselijke oog van een arts. In dit voorbeeld zou het net immoreel zijn om geen gebruik te maken
van AI. Maar artsen die vandaag afstuderen, hebben heel weinig kennis van digitale technologie.
Het panelgesprek sloot af met een idee dat we nood hebben aan ‘algorithmic angels’ die ervoor
zorgen dat we opnieuw controle krijgen over onze eigen persoonlijke data en die onze
cyberveiligheid beschermen.
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