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De heer Matthias DIEPENDAELE 

Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed 

Martelaarsplein 7 

1000 Brussel 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Peter Van Humbeeck SERV_20201019_Programmadecreet_BO21_BR 19 oktober 2020 

pvhumbeeck@serv.be   

Adviesvraag voorontwerp programmadecreet BO 2021 

Mijnheer de minister 

 

U heeft de SERV met hoogdringendheid om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet 

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2021. 

Hierna formuleert de SERV enkele bemerkingen bij de artikelen die betrekking hebben op het 

Kenniscentrum Data & Maatschappij en die opgenomen zijn in hoofdstuk 8 van het voorontwerp 

van decreet.  

Kenniscentrum Data & Maatschappij 

Art. 89-101 voeren een nieuw ‘hoofdstuk VIII. Kenniscentrum Data & Maatschappij” toe aan het 

decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en 

innovatiebeleid (W&I-Decreet).  

De SERV ondersteunt de keuze van de Vlaamse Regering om te zorgen voor een decretale 

basis die toelaat een Kenniscentrum Data & Maatschappij te erkennen, de werking ervan te 

regelen en een structurele financiering te verzekeren.  

Zo’n Kenniscentrum beantwoordt aan de eerdere vraag van de SERV om de dialoog organiseren 

over de ethische en maatschappelijke impact van digitale technologie en -toepassingen, en om 

daarvoor een kennisinstelling in Vlaanderen op te richten waar technologie/industriële 

wetenschappers en sociale/menswetenschappers samenwerken, met een gestructureerde 

betrokkenheid van maatschappelijke actoren waaronder ook werkgevers en werknemers1. De 

SERV ligt daarmee mee aan de basis van de oprichting van het bestaande Kenniscentrum Data 

 
1  Zie SERV (2018). Actieplan digitalisering: De transitie naar een digitale samenleving. Aanbevelingen en 

acties, 4 juli 2018; SERV (2018). Visienota digitalisering en robotisering: De transitie naar een digitale 
samenleving: aanzet voor een integrale beleidsagenda, 19 januari 2018, beide beschikbaar op 
https://www.serv.be/serv/pagina/digitalisering  

Zie ook de SERV-academie ‘Ethische aspecten van artificiële intelligentie en digitalisering’ van 11 december 
2019: https://www.serv.be/serv/evenement/serv-academie-ethische-aspecten-artificiele-intelligentie-en-
digitalisering  

https://www.serv.be/serv/pagina/digitalisering
https://www.serv.be/serv/evenement/serv-academie-ethische-aspecten-artificiele-intelligentie-en-digitalisering
https://www.serv.be/serv/evenement/serv-academie-ethische-aspecten-artificiele-intelligentie-en-digitalisering
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& Maatschappij (voluit ‘Kenniscentrum voor juridische, ethische en maatschappelijke aspecten 

van artificiële intelligentie en datatoepassingen’)2. De sociale partners zijn ook vertegenwoordigd 

in de stuurgroep van dit Kenniscentrum. 

De SERV heeft evenwel diverse bemerkingen bij de wijze waarop het voorontwerp van decreet 

de strategische doelstellingen van het Kenniscentrum omschrijft en bij de voorgestelde regeling 

voor de opmaak, inhoud, uitvoering, evaluatie en verlenging van een meerjarige convenant die 

zou worden afgesloten tussen de Vlaamse Regering en het Kenniscentrum. De SERV vraagt dan 

ook dat de bepalingen in het voorontwerp worden aangepast om te komen tot een betere regeling 

en juridische uitwerking. 

 Herformuleer de strategische doelstellingen 

Het nieuwe art. 63/14/2 bevat de strategische doelstellingen van het Kenniscentrum. De SERV 

meent dat de opdrachtomschrijving en de strategische doelstellingen van het Kenniscentrum 

zoals nu geformuleerd in het voorontwerp herbekeken moet worden zodat ze beter overeen 

komen met de noden en ambities en ze juridisch eenduidiger zijn.  

 De doelstellingen in het voorontwerp zijn een letterlijke overname van de doelstellingen 

geformuleerd in een nota van begin 2019 over het toen opgerichte Kenniscentrum Data & 

Maatschappij3. Voor een decreettekst is die formulering echter te vaag (co-design approach? 

thought leadership?) en gaat die ongewild ook te ver (validatie van belangrijke menselijke 

factoren in de ontwikkeling van AI? ontwikkeling van juridische kaders en richtsnoeren voor 

beleidsmakers en bedrijven?). In elk geval dat laatste kan niet:  juridische kaders ontwikkelen 

is een taak voor Het Parlement en/of de Regering. Wellicht wordt bedoeld het geven van 

advies aan Regering/Parlement over potentieel nuttige/noodzakelijke wetgevingsinitiatieven 

en het formuleren van aanbevelingen voor richtsnoeren4. 

 In de strategische doelstellingen ontbreekt een van de cruciale uitdagingen waarvoor 

Kenniscentrum is opgericht, nl. het ethisch omgaan met artificiële intelligentie en 

datagedreven toepassingen. Bovendien moet het niet enkel gaan over ‘acceptatie van de 

technologie’ maar over informatie en debat over potentiële gevaren en nadelen. 

 De opdracht van het Kenniscentrum wordt in het voorontwerp beperkt tot AI terwijl de 

opdracht in de memorie van toelichting ruimer wordt geformuleerd rond ‘artificiële intelligentie 

en datagedreven toepassingen’. Het zou inderdaad een gemiste kans zijn om de in het 

Kenniscentrum aanwezige expertise niet te benutten voor de bredere discussie over 

ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van digitale technologieën. 

 In eerdere adviezen heeft de SERV gewezen op o.a. het belang van de menselijke en 

arbeidsorganisatorische factor bij de introductie van digitale technologieën en in het 

 
2  https://data-en-maatschappij.ai/,  zie ook 

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?search=kenniscentrum%20data%20maatschappij  

3  zie https://www.vlaio.be/nl/media/1137  

4  Ook op Europees niveau was de taak van de High Level Group on AI om aanbevelingen te doen voor beleid 
gericht aan Commissie/lidstaten en om richtsnoeren voor te stellen: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/call-high-level-expert-group-artificial-intelligence . De Europese Commissie was volledig vrij om 
al dan niet iets met die aanbevelingen/voorstel van richtsnoeren te doen. 

https://data-en-maatschappij.ai/
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?search=kenniscentrum%20data%20maatschappij
https://www.vlaio.be/nl/media/1137
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-high-level-expert-group-artificial-intelligence
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bijzonder op de betrokkenheid van werknemers en de rol van sociale dialoog. De SERV 

vraagt dat daar voldoende aandacht voor is. 

 De relatie met andere beleidsniveaus komt niet aan bod. Ethiek van AI kan echter geen 

uitsluitend Vlaamse issue zijn. Afstemming en samenwerking met het federale en Europese 

beleidsniveau en met andere actoren die werken rond data/AI & maatschappij is essentieel.  

 Het Kenniscentrum heeft sinds begin 2019 gewerkt aan een eigen visienota, een concrete 

werking op poten gezet en een aanbod uitgebouwd richting diverse doelgroepen5. In dat 

licht lijkt de opdrachtomschrijving uit het voorontwerp van decreet wat achterhaald. 

Gelet op het voorgaande, en gebaseerd op de voormelde documenten, geeft de SERV hieronder 

zelf een voorstel voor art. 63/14/2 ter overweging mee: 

“Het Kenniscentrum Data & Maatschappij draagt bij aan de maatschappelijk verantwoorde 

ontwikkeling van AI en datagedreven toepassingen in Vlaanderen en heeft als 

strategische doelstellingen: 

1° Informatie en kennis opbouwen en publiek ontsluiten over de wisselwerking tussen 

data, artificiële intelligentie en de samenleving, en in het bijzonder over de 

maatschappelijke, ethische en juridische aspecten. 

2° Structurele initiatieven bevorderen die visievorming versterken en de 

maatschappelijke en economische kansen van datagedreven toepassingen en AI 

valoriseren bij overheden, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke actoren. 

3° Het publieke bewustzijn en het maatschappelijk debat stimuleren over de voor- en 

nadelen en de maatschappelijke, ethische en juridische aspecten van datagestuurde 

toepassingen en AI, in alle geledingen van de samenleving. 

4° Een netwerk en een leeromgeving van belanghebbenden opbouwen en ondersteunen 

en de onderlinge samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus en actoren 

versterken. 

5° Bijdragen aan de ontwikkeling van juridische kaders en aan richtsnoeren voor 

beleidsmakers, bedrijven, organisaties en werknemers;” 

 Verduidelijk de procedure voor de opmaak van het vijfjarenplan 

Het nieuwe art. 63/14/3 bepaalt dat het Kenniscentrum een vijfjarenplanning opmaakt bij het 

afsluiten van een vijfjarige convenant en dat jaarlijks een jaarplanning wordt opgemaakt na 

afstemming met de stuurgroep van het Kenniscentrum. De SERV vraagt dat dit duidelijker wordt 

geregeld. 

 Een procedure voor de opmaak van het vijfjarenplan ontbreekt. Het is onduidelijk wie de 

vijfjarenplanning goedkeurt. Zoals nu geregeld is in het voorontwerp lijkt dat de bevoegdheid 

van het Kenniscentrum zelf en is er geen link met het convenant (zie ook opmerkingen onder 

punt 4).  

 Gelet op de belangrijke maatschappelijke opdracht en het beoogde netwerkkarakter van het 

Kenniscentrum, is het volgens de SERV bovendien noodzakelijk dat er bij de opmaak van 

het vijfjarenplan een degelijke maatschappelijke betrokkenheid wordt voorzien. Dat is nu niet 

 
5  zie https://data-en-maatschappij.ai/publicaties/visienota#chapter-rol-van-het-kenniscentrum en https://data-en-

maatschappij.ai/welke-diensten-levert-het-kenniscentrum  

https://data-en-maatschappij.ai/publicaties/visienota#chapter-rol-van-het-kenniscentrum
https://data-en-maatschappij.ai/welke-diensten-levert-het-kenniscentrum
https://data-en-maatschappij.ai/welke-diensten-levert-het-kenniscentrum
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het geval. De betrokkenheid van belanghebbenden is beperkt tot het jaarplan, via 

afstemming met de stuurgroep. Dat is onvoldoende.  

 Ook stelt zich de vraag of er geen grotere betrokkenheid van het Vlaams Parlement moet 

worden voorzien. Inspiratie kan worden gevonden in de decretale tegels rond 

milieuconvenanten, waar een ontwerpversie moet worden bezorgd aan de bevoegde 

strategische adviesraad en de voorzitter van het Vlaams Parlement en het ontwerp via de 

website moet worden gemeld aan andere belanghebbenden6. 

 In elk geval is de SERV vragende partij dat in het voorontwerp zou worden opgenomen dat 

de SERV elke vijf jaar over een ontwerp van vijfjarenplan om advies zal worden gevraagd. 

 Regel de samenstelling en opdracht van de stuurgroep  

Het nieuwe art. 63/14/4 stelt dat de samenstelling en taakstelling van de stuurgroep wordt 

vastgelegd in het convenant. De SERV vraagt dat in het decreet een algemene bepaling wordt 

ingeschreven over de gewenste samenstelling en taakstelling van de stuurgroep. Dat wordt nu 

overgelaten aan (de onderhandelingen over) het convenant (cf. het nieuwe art. 63/14/4). Een 

decretale regeling geeft meer waarborgen voor een goede, evenwichtige vertegenwoordiging en 

vermijdt discussies over de concrete bevoegdheden van de stuurgroep. 

 Zorg voor betere bepalingen i.v.m. het convenant  

De overige bepalingen van het nieuwe ‘hoofdstuk VIII. Kenniscentrum Data & Maatschappij’ 

betreffen de inhoud en evaluatie van (de uitvoering van) het convenant. Ook hier zijn meerdere 

aanpassingen aan het voorontwerp wenselijk. 

 De SERV meent dat het aangewezen is om een aantal aspecten decretaal te regelen in 

plaats van over te laten aan (de onderhandelingen over) het convenant. Het gaat dan vooral 

om zaken zoals de publicatie van het convenant (dit ontbreekt nu in het voorontwerp) en het 

‘rapporteringsmechanisme en het mechanisme dat bestemd is voor de opvolging van de 

werking’. Volgens de SERV is dat belangrijk voor de publieke transparantie.  

 Het is vreemd dat enerzijds in het voorontwerp wordt gesteld het convenant een looptijd van 

vijf jaar heeft en dat anderzijds in het convenant zelf ook de verlengingsmogelijkheden 

worden opgenomen. Bovendien stelt het nieuwe art. 63/14/7 dat de ‘voorwaarden voor een 

nieuw convenant onder meer worden bepaald door de resultaten van de evaluatie’. Dit lijkt 

dus weinig consistent.  

 De SERV stelt een inconsistentie vast in het voorontwerp omdat volgens het nieuwe art. 

63/14/4 de samenstelling en taakstelling van de stuurgroep zou worden vastgelegd in het 

convenant. Dit ontbreekt in de opsomming van de minimale inhoud in art. 63/14/5 (zie 

evenwel ook opmerking 3 supra). Verder ontbreekt ook een verwijzing naar de 

vijfjarenplanning en de jaarplanning. Het lijkt aanwezen dat het convenant minstens de 

werkwijze voor de opmaak ervan bepaalt, voor zover dat niet decretaal zou worden geregeld 

(zie opmerking 2 supra). 

 
6  Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, Titel VI. Daarin is ook voorzien dat de Vlaamse 

Regering nadere regels vaststelt over de manier waarop de consultatie georganiseerd wordt en de 
geformuleerde bezwaren en opmerkingen verwerkt worden 
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 De evaluatie is in het nieuw art. 63/14/7 slechts summier geregeld7. Volgens de SERV is het 

aangewezen dat de eindverantwoordelijkheid voor de evaluatie duidelijk is en dat de 

evaluatie publiek wordt gemaakt8. Bovendien lijkt, gelet op de vrij lange looptijd van vijf jaar, 

een tussentijdse evaluatie zinvol. Dit kan eventueel een opdracht van de stuurgroep zijn (cf. 

bemerkingen onder punt 3 supra). De concrete wijze waarop de evaluatie zal worden 

georganiseerd, met inbegrip van de criteria, wordt best ook opgenomen in het nieuwe art. 

63/14/5 als een van de verplichte onderdelen van het convenant. 

 Het voorontwerp stelt dat het convenant wordt afgesloten een consortium van instellingen uit 

het hoger onderwijs (cf. het nieuwe art. 63/14/1 en art. 63/14/5). De SERV vraagt of hier 

geen opdracht aan de Vlaamse Regering moet worden gegeven om (een procedure op te 

maken om) het consortium samen te stellen. Zeker nu een decretale regeling wordt 

uitgewerkt met een meerjarige erkenning en met langer lopende periodieke convenanten en 

financiering, lijkt het aangewezen dat ook andere relevante of nieuwe onderzoeksgroepen 

dan de drie huidige9 hun interesse kunnen tonen en kunnen instappen. Minstens is in de 

memorie van toelichting meer uitleg nodig over hoe de Vlaamse Regering beslist over de 

samenstelling van het beoogde consortium en over een eventuele periodieke 

hersamenstelling ervan. 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Danny Van Assche 

administrateur-generaal  voorzitter 

 

 
7  ‘De Vlaamse Regering waakt erover dat de activiteiten van het Kenniscentrum worden geëvalueerd voor het 

verstrijken van het lopende convenant’. De memorie verduidelijk dat de evaluatiecel van het Departement EWI 
zal worden ingezet die de evaluatie zal laten uitvoeren. 

8 Een alternatieve formulering is dan ook: ‘De Vlaamse regering evalueert… en publiceert die evaluatie op de 
website van de Vlaamse overheid, X maanden voor …’. 

9  De bedoeling bij de oprichting van het al bestaande kenniscentrum was terecht om geen nieuw, op zichzelf 
staand onderzoeksinstituut op te richten, maar om via een centraal gecoördineerd, door het hele Vlaamse 
landschap gedragen kenniscentrum de aanwezige expertise te clusteren. Vandaag wordt het ‘consortium van 
instellingen uit het hoger onderwijs’ uitgemaakt door drie onderzoeksgroepen: Imec-VUB-SMIT, KU Leuven 
CiTiP, Imec-UGent-MICT. 


