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11 Impact AI op de economie 
AI heeft een enorm economisch toekomstpotentieel dat zich in steeds meer sectoren doorzet. AI 
is een “general-purpose” technologie, hetgeen betekent dat het potentieel heeft om de 
productiviteit in een brede waaier van sectoren substantieel te verhogen.  Het behoeft daarvoor 
wel de aanwezigheid van een aantal bepalende actoren die de AI-ontwikkeling en uitrol kunnen 
voortstuwen. Onderzoek toont aan dat digitaal mature landen, regio’s, bedrijven en werknemers 
gemakkelijker AI-ontwikkelingen absorberen zodat een toenemende kloof dreigt tussen 
voorlopers en achterblijvers. Bovendien zijn niet alle ondernemingen klaar om ten volle de 
vruchten van AI te plukken. Om de AI-adoptie in een onderneming te bevorderen is er immers 
nood aan een strategische plan dat de hele bedrijfshouding herdenkt en uitgaat van een 
interdisciplinaire aanpak. Naast een reorganisatie van de bedrijfsprocessen vraagt de toepassing 
van AI ook complementaire investeringen in infrastructuur, technische expertise en 
gespecialiseerd personeel, data en cultuur om de productiviteit te versterken en waarde te 
creëren in een nieuwe context. Momenteel vertaalt de vooruitgang in AI zich dan ook nog niet in 
evenredige productiviteitswinsten. Pas wanneer golven van complementaire innovaties zijn 
ontwikkeld en geïmplementeerd, zullen de volledige effecten van AI pas goed aan de oppervlakte 
komen.  Het gaat daarbij zowel om materiële (data- en IT-infrastructuur) als immateriële (zoals 
datasets, menselijke kennis, bedrijfsprocessen) innovaties en investeringen. 

Tenslotte wordt een inzicht geboden in de positie die Europa inneemt in het internationale 
speelveld van AI. Europa heeft zeker haar troeven, maar vertoont ook tal van zwakkere punten 
die maken dat het achterstand heeft opgelopen tegenover haar belangrijkste concurrenten. Voeg 
daarbij nog de uittrede van het VK toe, de belangrijkste Europese AI-speler, en het moge duidelijk 
zijn dat Europa zich voor een heuse inhaalrace geplaatst ziet.       

11.1 De omvang en toekomstpotentieel van de AI-markt 
Een studie van McKinsey & Company104 in opdracht van de Europese Commissie zoomt dieper 
in op digitale technologieën met een belangrijke impact voor de Europese economie en 
samenleving, de zogenaamde high-impact technologies. Daartoe behoren onder meer AI, big 
data analytics, kwantum en high-performance computing, nieuwe generatie infrastructuur en 
internet (onder meer 5G), cloud computing, digitale platforms, gedistribueerde ledger technologie 
(zoals blockchain) en IoT alsook daarop gebaseerde technologietoepassingen zoals 
geavanceerde robotica, autonome voertuigen, slimme steden, virtual en augmented reality, 
additive manfacturing (onder meer 3D-printing),… In vergelijking met normale groeivooruitzichten 
zouden dergelijke technologieën een jaarlijkse additionele groei kunnen meebrengen van 1,1% 
gedurende de komende 10 jaar. Tegen 2030 zou de cumulatieve extra bbp-bijdrage van nieuwe 
digitale technologieën oplopen tot €2,2 biljoen in de EU28 (EU27 en het Verenigd Koninkrijk), of 
14,1% groei in vergelijking met 2017, het basisjaar van het gehanteerde model.   

 
104  European Commission, Shaping the digital transformation in europe, European Commission DG 

Communications Networks, Content & Technology, study carried out for the European Commission by 
McKinsey & Company, September 2020. 
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De markt voor robotica en AI groeit snel. Aldus zouden de uitgaven voor robots oplopen tot $188 
miljard in 2020, komende van een investeringsniveau van minder dan de helft van dat bedrag in 
2016, terwijl de AI-markt zou groeien van $1,8 miljard in 2016 naar $59 miljard in 2025.105  

Deloitte ziet de wereldwijde AI-markt in omvang groeien tot $6,4 biljoen in 2025, een gemiddelde 
jaarlijkse groeivoet van 30% tussen 2017 en 2025. Industrie (16%), telecommunicatie&media 
(16%) alsook natuurlijke hulpbronnen&materialen (14%) zullen in 2030 het grootste AI-
marktaandeel inpalmen.106 

Een briefing nota van het Europees Parlement107 geeft gedetailleerde informatie over het 
economisch langere termijn toekomstpotentieel van AI. AI zou op basis van voorspellingen van 
PwC108 het wereldwijde BNP doen toenemen met 14% tegen 2030, het equivalent van $15,7 
biljoen. De regionale verdeling van deze  economische koek wordt in onderstaande figuur 
geïllustreerd: de grootste winsten door AI worden verwacht in China met een aangroei van het 
bnp met 26,1% ($ 7 biljoen) en Noord-Amerika (+14,5%, $3,7 biljoen). Zuid- en Noord-Europa 
zien hun bnp aangroeien met 11,5% ($0,7 biljoen) respectievelijk 9,9% ($1,8 biljoen) van het bnp. 

 

Figuur 7: regionale verdeling van de verwachte economische opbrengsten van AI 

  

Uit de jaarlijkse wereldwijde CEO-bevraging van PwC in 2019, blijkt dat een meerderheid van de 
CEO’s gelooft dat AI een grotere impact zal hebben dan de internetrevolutie.109 

 
105  Servoz, M. THE FUTURE OF WORK? WORK OF THE FUTURE! On how artificial intelligence, robotics and 

automation are transforming jobs and the economy in Europe, European Commission, 24 april 2019. 
106  Deloitte, Global Artificial Intelligence Industry White Paper, 2019. 
107  European Parliament, Economic impact of artificial intelligence, Briefing, July 2019. Zie ook Microsoft. The future 

computed – AI & Manufacturing, May 2019. 
108  PricewaterhouseCoopers, The macroeconomic impacts of artificial intelligence, February 2018. 
109  PwC, CEO’s confidence spells caution, 22nd Annual Globel CEO Survey, 2019. 
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Figuur 8: De impact van AI overtreft die van internet (in % van CEO’s) 

 
McKinsey Global Institute verwacht dat ongeveer 70% van de ondernemingen tegen 2030 
minstens één AI-technologie zal implementeren en dat iets minder dan de helft van de grote 
ondernemingen AI doorheen de hele organisatie zal toepassen. AI zal volgens McKinsey tegen 
2030 wereldwijd een additionele economische output genereren van $13 biljoen, wat neerkomt 
op een jaarlijkse toename van het wereld-BNP met 1,2%. In Europa zou de additionele 
economische output €2,7 biljoen (oftewel 20% meer) bedragen, te danken aan een jaarlijkse 
groeivoet van 1,4%. Indien de kloof met de VS zou gedicht worden, is de additionele output nog 
groter: €3,6 biljoen of een jaarlijkse  groeivoet van 1,9%.110  

Raconteur111 ziet de marktinkomsten van AI wereldwijd toenemen van $10,1 biljoen in 2018 tot 
$126 biljoen in 2025. De sterkste groei doet zich voor in het Midden-Oosten&Afrika en Latijns-
Amerika, alhoewel de aandelen in het wereldtotaal bescheiden blijven: 3,2% voor het Midden-
Oosten&Afrika en 4,2% voor Latijns-Amerika. Van de drie grote economische regio’s zal Azië-
Pacific zijn aandeel in het wereldtotaal het sterkst zien toenemen 26,7% tot 28%. Europa dat van 
de drie machtsblokken al het kleinste aandeel (22,8%) had, gaat minder sterk vooruit dan Azië 
(en de ontwikkelingslanden) waardoor haar aandeel in het wereldtotaal in 2025 licht terugloopt 
tot afgerond 22%. Noord-Amerika laat de minst sterke toename noteren waardoor ook haar 
aandeel in het wereldtotaal daalt van 44,6% naar 42,6%. Het blijft echter met voorsprong de 
grootste aandeelhouder.  

Onderzoek van Accenture112 naar de impact van AI in 12 ontwikkelde economieën onthult dat AI 
de jaarlijkse economische groeivoet (uitgedrukt in BTW) in 2035 zou kunnen verdubbelen. De 
impact van AI-technologieën op het bedrijfsleven zou de arbeidsproductiviteit met 40% verhogen 
en mensen in staat stellen hun tijd efficiënter te gebruiken. In onderstaande grafiek worden de 
verwachte economische groeivoet en arbeidsproductiviteit in 2035 in de 12 onderzochte landen 
vergeleken in een scenario met en zonder de integratie van AI.  

 
110  McKinsey Global Institute, Notes from the AI frontier. Tackling Europe’s gap in digital and AI, February 2019. 
111  Racounteur, AI Deployment, AI-business 2020, https://res.cloudinary.com/yumyoshojin/image/upload/v1/pdf/ai-

business-2020.pdf  
112  Accenture, Artificial Intelligence is the motor of growth, 2016. 

https://res.cloudinary.com/yumyoshojin/image/upload/v1/pdf/ai-business-2020.pdf
https://res.cloudinary.com/yumyoshojin/image/upload/v1/pdf/ai-business-2020.pdf
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Figuur 9: economische groeivoet in scenario met en zonder AI, 2035 

 
Figuur 10: stijging arbeidsproductiviteit in scenario met en zonder AI, 2035 

 
Een onderzoek van Capgemini113 wijst erop dat het enorme potentieel van Industrie 4.0 maar kan 
gerealiseerd worden als de industriële bedrijven hun inspanningen toespitsen op die processen 
waarvoor AI de grootste toegevoegde waarde kan meebrengen, en vervolgens die oplossingen 
opschalen. Om een beeld te krijgen werden 300 globale industriële spelers in vier segmenten - 
automotive, industriële productie, consumentenproducten en ruimtevaart en defensie – in het 
onderzoek betrokken. Er werden tevens interviews afgenomen van 30 senior managers die 
betrokken zijn bij AI-initiatieven van hun onderneming alsook 22 AI-toepassingen in 
fabricageprocessen geanalyseerd, gespreid over zeven brede functionele domeinen gaande van 
voorraadbeheer over productie tot kwaliteitscontrole. Uit de studie komt naar voor dat Europa 
voorop loopt, met meer dan de helft van zijn  grote ondernemingen (51%) die tenminste één AI-
toepassing implementeren in fabricageprocessen. Binnen Europa leidt Duitsland met 69% van 
de grote spelers die AI implementeren. Europa wordt gevolgd door Japan (30%), de VS (28%), 
Korea (25%) en China (11%). 

 
113  Capgemini Research Institute, Scaling AI in Manufacturing Operations: A Practitioners’ Perspective, December 

2019. 
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11.2 De aanwezigheid van AI in sectoren  
IDC114 ziet tussen 2020 en 2024 een doorbraak van AI in een toenemend aantal sectoren. Ook 
onderzoek van Boston Consulting Group en MIT Sloan Management komt tot die conclusie en 
stelt dat AI binnen 5 jaar een belangrijke impact in alle sectoren zal hebben.115 Niettemin 
domineren enkele sectoren116 de AI-markt: tweederde (77%) van de AI-talenten (individuen met 
vaardigheden op het gebied van AI) is actief in de ICT-sector (‘software&IT services’, meer dan 
40%), de academische (onderzoeks)wereld (‘education’, rond de 25%) en de productiesectoren 
(‘manufacturing’, waaronder de automobiel 3%, mechanische en industriële engineering 2%, 
industriële automatisering 1,8%, lucht- en ruimtevaart 2%, defensie 0,819%, hernieuwbare 
energie&milieusectoren 0,45%). Daarnaast is een significant aandeel van AI-talent terug te 
vinden in de financiële, hardware&networking en gezondheidssector. 

Figuur 11: De spreiding van AI-talenten over de sectoren (VS en EU) 

 
Ook McKinsey&Company117 ziet het gebruik van AI door de sectoren toenemen. 58% van de 
respondenten gaf aan dat hun onderneming minstens één AI-toepassing heeft geïntroduceerd in 
één of ander proces of product in minstens één functie of bedrijfsafdeling, tegenover 47% in 2018. 

 
114  IDC, Worldwide Spending on AI systems will grow to nearly $35,8 miljard in 2019, 11 March 2019. 
115  Gerbert, P., Hecker, S., Steinhäuser, S., and Ruwolt, P. Putting artificial intelligence to work, BCG and MIT 

Sloan Management Review, 28 September 2017. 
116  Linkedln Economic Graph, AI talent in the European labour market, November 2019. Noot uit het onderzoek: 

hoewel het lidmaatschap van LinkedIn (meer dan 660 miljoen leden) ongeveer 50% van de actieve Europese 
beroepsbevolking dekt, zijn de leden niet gelijkmatig over de EU verdeeld. De resultaten zijn daarom niet 
statistisch representatief. Niettemin is de digitale en technische beroepsbevolking doorgaans goed 
vertegenwoordigd binnen het Linkedln- lidmaatschap, zelfs in landen waar het totale marktaandeel van LinkedIn 
kleiner is. 

117  McKinsey & Company, Global AI Survey: AI prove sits worth, but few scale impact, November 22 2019. 
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Deze toename weerspiegelt zich dan ook in een sectorale verspreiding van het gebruik van AI. 
Kleinhandel (60% past minstens één systeem toe) zag de grootste toename met 35 
procentpunten ten aanzien van 2018. Ook de reis- en transportsector kende een sterke toename. 
De sectoren met de sterkste AI-adoptiegraad zijn de hightech (78% van de respondenten), de 
automotive en assemblagesector (76%) en de telecomsector (72%). Belangrijke vaststelling is 
ook dat bedrijven gebruik maken van die AI-systemen die de performantie van functies opdrijven 
met de meeste toegevoegde waarde voor hun sector. Zo geven respondenten uit de 
consumentenverpakkingssector aan eerder gebruik te maken van robots die van nut zijn bij 
assemblageactiviteiten dan van andere AI-systemen. Of melden telecombedrijven dat ze meer 
gebruik maken van virtuele agenten voor hun klantendiensten dan van andere systemen. 

Tabel 5: Verspreiding van AI, naar sector en toepassing (in % van respondenten) 

  

Het WEF stelt vast dat de adoptie van AI tegen 2025 het grootst zal zijn in de sectoren van digitale 
ICT, financiën, gezondheid en transport.118 

 
118  WEF, The Future of jobs Report 2020,Octover 2020. 
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Tabel 6: de adoptie van technologieën tegen 2025 (in % van ondernemingen, per sector) 

 

11.3 De (kennnis)actoren actief in AI 
Het Joint Research Centre119 heeft een specifiek methodologie ontwikkeld om techno-
economische segmenten (TES) zoals AI te beoordelen op basis van een synthetisch overzicht 
van hun ecosysteem en dynamiek. Een eerste stap bestaat erin om de grenzen van een specifiek 
segment – in casu AI - af te bakenen, nl. door de spelers te identificeren die focussen op AI als 
een hoofd- of nevenactiviteit. Het betreft disciplines als Machine Learning, neurale netwerken, 
gezichtsherkenning, computer vision, autonome voertuigen, robotica, natuurlijke 
spraakverwerking, spraakherkenning, Deep Learning, reinforcement learning, chatbot, virtuele 

 
119  European Commission, Artificial Intelligence. A European perspective, Joint Research Centre, 2018. 
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assistenten, knowledge representation en zwermintelligentie. Het gaat om onderzoekscentra, 
academische instellingen en ondernemingen die aan één of meer van de volgende economische 
activiteiten hebben deelgenomen: R&D-processen, industriële productie en marketing en 
specifieke AI-gerelateerde diensten. Op basis van de TES-analyse van het wereldwijde AI-
landschap werd vastgesteld dat er ongeveer 35.000 actoren actief waren in de periode 2009-
2018, waarvan er 16.000 betrokken waren in minstens één R&D-activiteit en 19.000 enkel actief 
waren in industriële activiteiten. De TES-analyse toont aan dat de EU op wereldniveau tot de 
toonaangevende regio’s behoort wat het aantal AI-actoren betreft. Het bezet met een aandeel 
van 25% de tweede plaats na de VS (28%) maar voor China ( 23%). Samen staan deze drie 
regio’s in voor meer dan driekwart van het wereldwijde aantal AI-spelers. 

Figuur 12: AI-spelers in de wereld volgens geografische zone (% van het wereldtotaal), 2009-2018 

 
Binnen de EU tellen de grootste economieën het meest aantal AI-spelers, met het VK met stip op 
nummer 1 (25% van het aantal EU-spelers en 6% van het wereldaantal), gevolgd door Duitsland 
(15% van het EU-aantal en 3,7% van het wereldaantal) en Frankrijk (11% van het EU-aantal en 
2,7% van het wereldaantal). 

Wanneer het aantal actoren wordt beschouwd in verhouding met het bnp, blijkt dat landen met 
een kleinere economie ook over een florerende AI-industrie kunnen beschikken. Onderstaande 
figuur geeft aan dat Israël (2,1%) en Singapore (1,3%) een niet onaardig aandeel hebben in het 
wereldwijde aantal AI-spelers. Echter, op basis van de indicator aantal spelers/bnp komen zij 
sterker uit de verf met 2,45 respectievelijk 1,63 spelers per € miljard. De EU telt 0,59 AI-spelers 
per € miljard, hetgeen licht hoger is dan de VS (0,57) en China (0,43). 
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Figuur 13: Top 10 AI-spelers in de wereld en verhouding met bnp per geografische zone, 2009-2018 

   

Ook in de EU krijgen we meer genuanceerd beeld. Het VK, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en 
Nederland tellen het grootste aantal AI-spelers, maar gewogen tegen het bnp treden Malta, 
Estland, Cyprus, Bulgarije en Finland op de voorgrond120. Het VK volgt als enige grote Europese 
economie. België telt het achtste grootste aantal AI-spelers in de EU. Wanneer men dit aantal 
relateert aan het bnp, bevindt België zich in een middengroep: het doet beter dan een aantal 
grote economieën maar moet anderzijds kleinere economieën voorlaten. 

Figuur 14: AI-spelers in de EU en verhouding met bnp per lidstaat, 2009-2018 

 
Wanneer het aantal spelers wordt opgesplitst in R&D-actoren en non-R&D-spelers blijkt in de EU 
een evenwichtige balans aanwezig te zijn met aan elke zijde ongeveer 25% van het wereldwijde 
aantal per groep. De VS tellen 3 keer zoveel industriële spelers (41% van het wereldtotaal) dan 

 
120   Het rapport geeft aan dat wanneer de aantallen actoren klein zijn, de ratio’s met de nodige omzichtigheid moeten 

behandeld worden. 
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R&D-spelers (13% van het wereldtotaal). China telt dan weer 6 keer zo veel R&D-spelers (42% 
van het R&D-wereldtotaal) dan industriële spelers (7% van het wereldtotaal).  

Figuur 15: R&D versus non-R&D-spelers in de top-10 landen van AI-spelers, 2009-2018 

   

Een onderzoek van het zakelijk sociaal netwerk Linkedin naar AI-talenten (personen met 
vaardigheden zowel inzake statistische modellering als op het gebied van big data) in de EU, 
komt tot gelijkaardige vaststellingen. In België blijkt 2,43% van alle AI-talent van de EU actief te 
zijn. Met een 10de positie vertoont België een grote achterstand met de koplopers, het VK 
(23,88%), Frankrijk (12,33%) en Duitsland (14,14%) die samen goed zijn voor de helft van het 
Europese AI-reservoir. Ook ten aanzien van Nederland (6,66%), dat de vierde rang bekleedt, is 
de achterstand groot. Indien rekening wordt gehouden met het gewicht van de lidstaten in de 
totale Europese beroepsbevolking wordt een andere rangschikking bekomen. Een score van 1 
betekent dat het aandeel van AI-talent in de EU overeenstemt met het aandeel in de Europese 
beroepsbevolking. Een score van meer dan 1 impliceert dus dat een lidstaat meer AI-talenten telt 
dan wat haar aandeel in de Europese beroepsbevolking vereist. Vastgesteld kan worden dat 
België met een score van 1,17 de 13de positie bekleedt. Het doet beter dan de grote lidstaten 
Frankrijk en Duitsland maar moet het VK (score van 1,78) voor zich moet dulden. Ook Nederland 
(6de positie) gaat ons met een score van 1,81 vooraf. Koploper in deze rangschikking is Ierland 
(score van 3,5) dat de Europese hoofdzetels herbergt van grote Amerikaanse 
technologiebedrijven zoals Facebook, Google en Apple. Finland (score 2,2) volgt op de tweede 
plaats. Opvallend is dat Nederland zowel naar aandeel AI-talent in de EU als naar verhouding AI-
talent in de EU/aandeel beroepsbevolking in de EU bij de koplopers hoort. Europa zelf hinkt ver 
achterop tegenover de VS, dat tweemaal zoveel AI-talenten telt, ook al bedraagt de 
beroepsbevolking maar de helft van de Europese.121 

 
121  Linkedin Economic Graph. AI Talent in the European Labour Market, November 2019. 
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Figuur 16: AI-intensiteit in de Europese Unie 

 
In het kader van AI is het ook nuttig te wijzen op de positionering van landen op het vlak van het 
aantal internationale kenniswerkers122. Internationale kenniswerkers worden gedefinieerd als alle 
hoogopgeleide personen die - soms al jarenlang – wonen in een bepaald land, maar in een ander 
land geboren zijn. Onderstaande grafiek geeft een overzicht op basis van onderzoek van het 
Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 
122  van Zeijl, J., Doove, S., Souren, M., Sterk-van Beelen, M. Internationale kenniswerkers Nederland in vergelijking 

met 13 andere Europese landen, Rapportage CBS, februari 2020 
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Figuur 17: Internationale kenniswerkers in % van de beroepsbevolking 

 
Luxemburg kent met 26% het grootste aantal kenniswerkers in de beroepsbevolking in de periode 
2016-2018; We merken dat België zich in diezelfde periode heeft opgewerkt tot de zesde positie 
op 14 landen met een aandeel van 7,2% van de beroepsbevolking, een verdubbeling ten aanzien 
het aandeel van 3,8% in de periode 2003-2005. Sommige landen zoals Luxemburg, Ierland, VK, 
Zweden, Noorwegen en Oostenrijk hebben eenzelfde en zelfs nog sterkere inhaalbeweging 
gemaakt. De sectoren waarin internationale kenniswerkers werkzaam zijn, verschilt sterk tussen 
de geselecteerde landen. In België zijn van de vier onderscheiden sectoren, net als bij de meeste 
andere landen, de meeste internationale kenniswerkers te vinden in de quartaire sector (incl. 
cultuur, recreatie en 'overig'), en vervolgens de dienstensector. Vooral in Oostenrijk, Duitsland en 
Estland wordt er relatief veel in de industrie gewerkt. 
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Figuur 18: Werkende internationale kenniswerkers naar sector waarin zij werkzaam zijn voor 14 Europese 
landen, 2016/2018 

 

11.4 De impact van AI op de concurrentie tussen 
ondernemingen, landen/regio’s en werknemers 

McKinsey123 wijst erop dat de diepte van het gebruik van digitale technologieën tussen bedrijven, 
ook binnen dezelfde sector, in Europa en de Verenigde Staten aanzienlijk verschillen. In de 
meeste landen zijn enkele sectoren relatief sterker gedigitaliseerd, bijvoorbeeld financiële 
dienstverlening, media en de techsector zelf. Vele andere zijn veel minder gedigitaliseerd, 
waaronder sectoren met veel activa zoals productie en mijnbouw, quasi-openbare sectoren zoals 
gezondheidszorg en onderwijs, en gefragmenteerde industrieën (sectoren met veel kleine 
ondernemingen) zoals de horeca en de bouw. Deze vaststelling wordt bevestigd in een 
onderzoeksrapport van de Europese parlementaire commissie ITRE124. Daarin wordt vastgesteld 
dat AI-toepassingen in een brede waaier van Europese industrieën ingang heeft gevonden, vooral 

 
123  McKinsey Global Institute, 10 imperatives for Europe in the age of AI and automation, 2 October 2017. 
124  Eager, J. Opportunities of Artificial Intelligence, Study for the Commitee on Industry, Resaerch and Energy, 

Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 
June 2020. 
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in sectoren waarin Europa een competitieve positie heeft verworven zoals de automotive, 
gezondheidszorg, energie, financiële diensten, media en de tech sector. Niettemin variëren de 
ingevoerde AI-toepassingen aanzienlijk tussen de sectoren en sommige sectoren. In het 
bijzonder de traditionele sectoren zijn minder matuur bij het inzetten van AI-toepassingen.125 

Figuur 19: index digitalisering industrieën, Europa versus VS 

 
Deze verschillen zijn van belang: bedrijven die digitale leiders zijn in hun sector, hebben een 
snellere omzetgroei en hogere productiviteit dan hun minder gedigitaliseerde collega's. Ze 
verbeteren de winstmarges drie keer sneller dan gemiddeld en zijn vaker wel dan niet de snelste 
innovators en transformatoren van hun sector - en in sommige gevallen zelfs daarbuiten. Hoewel 
de meest gedigitaliseerde sectoren doorgaans een hogere productiviteitsgroei en loonstijging 
hebben, zijn dit niet de grootste sectoren van de economie van vandaag wat betreft het aandeel 
in het bbp of de werkgelegenheid. Ter vergelijking: de sectoren die achterblijven bij de 
digitalisering zijn doorgaans het grootst wat productie en werkgelegenheid betreft, en vaak 
sectoren met een relatief lage productiviteitsgroei. 

McKinsey126 verwacht dat AI en automatisering enerzijds de opkomst van ondernemingen zullen 
faciliteren die op grote schaal opereren en anderzijds kleine spelers en zelfs individuen in staat 
zullen stellen om projecten uit te voeren die nu grotendeels nog worden gerealiseerd door grotere 

 
125  Eager, J. Opportunities of Artificial Intelligence, Study for the Commitee on Industry, Resaerch and Energy, 

Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 
June 2020.  

126  McKinsey Global Institute, Future that works: automation, employment, and productivity, January 2017. 
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bedrijven. Dit zou tot een barbell-vormige127 economie leiden waarin de middelgrote 
ondernemingen als verliezer uitkomen. Andere waarschijnlijke effecten zijn verhoogde 
concurrentie, bedrijven die zich manifesteren in domeinen die buiten hun traditionele 
kernactiviteiten liggen en een diepere kloof in elke sector tussen technologische leiders en 
achterblijvers. 'Early adopters', bedrijven die ten volle AI-tools integreren in de komende vijf tot 
zeven jaar, zullen disproportioneel hiervan de vruchten plukken. Aan de andere kant van het 
spectrum bevinden zich de trage en de non-adopters die zullen stagneren en zelfs achteruitgaan. 
Er zal zich dus naar alle waarschijnlijkheid een (grote) verschuiving voordoen in het marktaandeel 
ten gunste van de koplopers. Dit zou kunnen leiden tot een 'winnertakes all'-fenomeen, 
vergelijkbaar met wat momenteel wordt waargenomen op technologiemarkten. Door AI en andere 
technologieën kunnen koplopers immers beslissende doorbraken maken en een status van 
'superster' genieten, gereflecteerd in de hoogste productiviteitsniveaus. Ook een studie van BCG 
en MIT Sloan Management wijst op het ontstaan van een tweedeling en een groeiende kloof 
tussen organisaties die voorloper zijn in AI en ondernemingen die feitelijk nog moeten 
beginnen.128  Een CEPR (Centre for Economic Policy Research) paper129 spreekt van Europese 
superster maakbedrijven die erin slagen additionele marktaandelen in te palmen, hogere prijzen 
te vragen, hogere winstmarges te genereren en productiviteitsstijgingen te realiseren door 
gebruik te maken van nieuwe opkomende technologieën zoals industriële robotica. Het ITRE-
rapport waarschuwt ervoor dat kmo’s voor bijzondere uitdagingen staan bij de adoptie van AI en 
stelt dat grote ondernemingen beter geplaatst zijn om te profiteren van de opportuniteiten van AI. 
Dit zou kunnen leiden tot een overconcentratie van grote ondernemingen in de AI-markt. Deze 
kloof zou zich overigens niet enkel manifesteren op bedrijfsniveau maar ook op 
nationaal/regionaal niveau. McKinsey130 verwacht dat landen die voorop lopen in AI-ontwikkeling 
en -toepassingen, veelal de ontwikkelde economieën, 20 tot 25% extra economische voordelen 
kunnen capteren in vergelijking met vandaag, terwijl dit voor de opkomende en 
ontwikkelingseconomieën slechts de helft (5 tot 15%) zou bedragen. Een factor die hierin 
meespeelt, is de hogere verloning in ontwikkelde landen die maakt dat er meer dan in 
ontwikkelingslanden een incentive is om arbeid te vervangen door machines en robots. Dit sluit 
aan bij een IMF-blog die meer algemeen in het kader van digitalisering laat verstaan dat een lage 
digitale maturiteit in de vorm van een lage internettoegankelijkheid de ongelijkheid binnen en 
tussen landen in de hand werkt. In een periode dat COVID-19 een ongekende transitie van 
analoog naar digitaal heeft getriggerd, is duidelijk geworden dat internettoegang met afgeleide 
AI-toepassingen zoals telewerken en telehealth cruciaal is voor de sociaaleconomische 
inclusie.131 Tenslotte laat AI ook de financiële positie van de werknemer op de arbeidsmarkt niet 
ongemoeid. Immers, de vraag naar – en dus ook de verloning van - werknemers met cognitieve 

 
127  Er is sprake van een barbell-fenomeen wanneer verschijnselen zwaar doorwegen aan beide zijden van een 

verdeling met niets er tussenin. Bij een inkomensverdeling bijvoorbeeld zou men in een barbell-economie een 
hele groep mensen aan de lage inkomenskant van de grafiek zien en een hele groep mensen aan de hoge 
inkomenskant, met nauwelijks een groep ertussen in. De haltervorm van de grafiek suggereert in dit voorbeeld 
het verdwijnen van de middenklasse. 

128  Gerbert, P., Hecker, S., Steinhäuser, S., and Ruwolt, P. Putting artificial intelligence to work, BCG and MIT 
Sloan Management Review, 28 September 2017. 

129  Suedekum,J., Stiebaele, J., Woessner, N., Robots and the rise of European superstar manufacturers, CEPR 
Discussion Paper 15080, July 2020.   

130  McKinsey&Company, Notes from the AI frontier: Modeling the impact of AI on the world economy, September 
2018. 

131  García-Escribano, M., Chart of the week: low internet access driving inequality, IMFBlog, 2020. 
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en digitale vaardigheden en expertise in taken die niet of moeilijk kunnen geautomatiseerd 
worden zal toenemen, maar krimpen voor werknemers die repetitieve taken uitvoeren. McKinsey 
verwacht dat functieprofielen die worden gekenmerkt door repetitieve taken en activiteiten die 
lage digitale vaardigheden vereisen, de scherpste daling (van 40 naar 30%) als percentage van 
de totale werkgelegenheid zullen ondervinden tegen 2030. De tegenovergestelde beweging zal 
zich voordoen voor functieprofielen met niet-repetitieve taken of activiteiten die hoge digitale 
vaardigheden vereisen (toename van aandeel van 40 naar meer dan 50%). 

11.5 Bedrijfsstrategische implicaties van en 
verwachtingen over AI-introductie 

Uit onderzoek van de StIA132 blijkt dat iets minder dan de helft (46%) van de bevraagden zegt dat 
ze hun businessplan hebben aangepast aan een digitale toekomst. Bij de ondernemingen die 
groei hebben gekend in de voorbije jaren blijkt het aandeel dat hun businessplan heeft aangepast 
aan een digitale toekomst hoger (49% tot 54%) dan bij diegene die een krimp hebben gekend 
(35% tot 33%). Om maar te zeggen dat de opmaak van een strategisch businessplan haar waarde 
heeft. 

Ook AI noopt een onderneming tot het opmaken van een strategische plan dat de impact van AI 
op de diverse bedrijfsprocessen in kaart brengt. De implementatie van AI in de bedrijfsvoering 
vraagt een stapsgewijze aanpak. Bedrijven kunnen bottom-up starten met concrete cases om 
aan te voelen wat AI voor hen kan betekenen en waar nog extra inspanningen nodig zijn. Ze 
moeten daarbij wel waakzaam blijven om het grotere plaatje niet uit het oog te verliezen. Soms 
zorgt AI immers voor een heuse identiteitscrisis, waardoor een bedrijf haar strategie radicaal 
omgooit. Een ander nieuw gegeven is dat AI inherent interdisciplinair is, en dus samenwerking 
vereist tussen verschillende disciplines en experts. Men zal de klassieke silo’s moeten verlaten 
en leren werken in transversale teams. In die context worden ook gedragsvaardigheden of soft 
skills heel belangrijk. Men moet goed kunnen luisteren, kritisch denken, empathie hebben, in een 
team kunnen werken, enz. 

Naast een reorganisatie van de bedrijfsprocessen vraagt de toepassing van AI ook 
complementaire investeringen in infrastructuur, technische expertise en gespecialiseerd 
personeel, data en cultuur om de productiviteit te versterken en waarde te creëren in een nieuwe 
context.133 Zo zal de IT-afdeling binnen een onderneming sterk aan belang winnen en zullen data-
analysten en -wetenschappers er in de toekomst meer en meer deel van gaan uitmaken. De 
output van data-specialisten is cruciaal voor de andere afdelingen van de onderneming zodat 
moet voorzien worden in interfaces die een efficiënte informatiestroom tussen de diverse 
geledingen van de onderneming mogelijk maken. Niet alleen de interne connectiviteit moet 
worden aangepast, ook de externe connectiviteit met leveranciers is van levensbelang voor een 
onderneming om snel en flexibel te kunnen inspelen op de preferenties van de consument.134 
Opmerkelijk in dit kader is dat volgens onderzoek van Ernst&Young  AI een “hot topic” is – maar 
meer op CO-level dan bij de operationele werking. Bij 71% van de bedrijven is AI een belangrijk 

 
132  Hendrik Delagrange, Stefanie Notebaert, Digitalisering in de Vlaamse ondernemingen en organisaties. 

Ondernemingsenquête 2018, Stichting Innovatie&Arbeid, Brussel, maart 2019. 
133  Rock, D., The AI & Machine Learning Imperative. How managers can enable AI Talent in organizations, 

MITSloan Management Review, August 5 2020. 
134  IBA Global Employment Institute (2017). Artificial Intelligence and robotics and their impact on the workplace. 
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onderwerp op managementniveau, terwijl het operationeel niveau (niet-leidinggevenden en 
werknemers) AI slechts in 28% van de bedrijven als een belangrijk onderwerp beschouwt. 
Interessant is dat ook de Raad van Bestuur lager uitkwam met ‘slechts’ 38% van de respondenten 
die meldden dat AI belangrijk is.135 

Een survey van MIT136, als onderdeel van een wereldwijd onderzoek, onder ongeveer 200 
Europese CO’s van grote ondernemingen (omzet van > $1 miljard) reveleert dat precies de 
omschakeling van bedrijfsprocessen om de integratie van AI-toepassingen mogelijk te maken, de 
grootste uitdaging vormt voor een succesvolle AI-adoptie (54% van de respondenten). Daarnaast 
is 45% bekommerd om het mogelijke tekort van datawetenschappers of AI-ontwerpers, ondanks 
het hoogstaand niveau van een aantal academische instellingen zoals bijvoorbeeld de 
universiteiten van Oxford en Cambridge, die mee aan de wieg stonden van DeepMind (gekocht 
door Google), VocallQ (gekocht door Apple) en Swiftkey (gekocht door Microsoft), of nog het 
Duitse onderzoekcentrum voor Artificiële Intelligentie, één van de grootste AI-
onderzoeksinstellingen ter wereld. Opmerkelijk is dat 40% van de respondenten ook 
regelgevings- en veiligheidsbekommernissen aanstippen als een belangrijke drempel. De 
introductie van de GDPR en de Europese regelgeving rond een “trustworthy AI” spelen hierbij 
zeker een rol en illustreren het spanningsveld tussen innovatie en regulering.  

Figuur 20: De grootste drempels voor het gebruik van AI in ondernemingen (% van het aantal respondenten) 

 
Datzelfde onderzoek brengt aan het licht dat de Europese CO’s de voordelen van AI-
toepassingen vooral zien in de verbetering van de operationele efficiëntie (51% van de 
respondenten) en van de klantbeleving (51% van de respondenten), vooral in Europese sectoren, 

 
135  Ernst & Young, Artificial Intelligence in Europe. Outlook for 2019 and beyond, Report commissioned by Microsoft 

and conducted by EY, 2018. 
136  MIT Technology Review Insights, The global AI agenda: Europe. Trends in AI adaption, leading use cases, 

challenges and the future of data sharing in Europe, 2020. 
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in het bijzonder de industrie (Industrie 4.0), waar digitalisering een belangrijke rol speelt. Verwacht 
wordt dat de verfijning en verbetering in de productieprocessen ten gevolge van AI-toepassingen 
zal leiden tot een productiviteitsstijging en een heropleving van de Europese industrie.  

Figuur 21: ‘Wat zijn de tastbare voordelen van uw AI-investeringen?’ (in % van de respondenten) 

 
Wanneer (in datzelfde onderzoek) gevraagd wordt in welke bedrijfsafdelingen AI-technologieën 
nu en binnen drie jaar het meest (zullen) toegepast worden, springen steevast vier afdelingen er 
boven uit: de klantendienst, IT-beheer, productie en operationele processen, en verkoop en 
marketing. 

Figuur 22: Afdelingen waar AI het meest zal toegepast worden, nu en binnen drie jaar (in % van respondenten) 
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Een onderzoek van de Economist Intelligence Unit137 onder meer dan 400 executive officers in 
de private en publieke sector brengt aan het licht dat 94% van hen AI beschouwt als een 
probleemoplossende technologie voor de strategische uitdagingen van hun organisatie. Wat deze 
strategische uitdagingen dan zijn, wordt in onderstaande figuur verduidelijkt. 

Figuur 23: Belangrijkste strategische uitdagingen voor bedrijven (in % van respondenten) 

 
Verder verwacht het merendeel van CO’s dat AI binnen de 5 jaar in hun land of sector een 
positieve impact zal hebben op groei (90%), productiviteit (86%), innovatie (84%) en jobcreatie 
(69%). Niettemin verwachten de bedrijfsleiders dat de invoering van AI geen sinecure is of zal 
zijn. Zij vrezen vooral de financiële implicaties voor het introduceren of uitbreiden van AI (42%). 
Ook de implementatie binnen de organisatie bezorgt menigeen kopzorgen (36%) omwille van een 
gebrek aan gekwalificeerd personeel of geschikte tools. Nauw hieraan verwant is de bezorgdheid 
om de attitude van het personeel dat mogelijk niet mee wil instappen op de AI-boot (35%). 
Tenslotte is ook het veiligheidsrisico (32%) een bron van bezorgdheid. 

 
137  The Economist Intelligence Unit, Intelligent economies: AI’s transformation of industries and society, 2018.  
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11.6 De vooruitgang van AI vertaalt zich nog niet in 
evenredige productiviteitswinsten 

Enkel exclusieve groep van bedrijven slaagt in effectieve waardecreatie 
Volgens een onderzoek van het National Bureau of Economic Research (Cambridge)138 zijn de 
effecten van AI nog niet in de economie doorgedrongen omdat algemene technologieën gebruik 
maken van de vooruitgang in andere technologieën. Pas wanneer golven van complementaire 
innovaties zijn ontwikkeld en geïmplementeerd, zullen de volledige effecten van AI pas goed aan 
de oppervlakte komen.  Het gaat daarbij zowel om materiële (data- en IT-infrastructuur) als 
immateriële (zoals datasets, menselijke kennis, bedrijfsprocessen) innovaties en investeringen. 
Precies de noodzaak om deze immateriële activa in de hele economie te accumuleren zou mede 
verklaren waarom de vooruitgang in AI zich niet meteen vertaalt in productiviteitsgroei of in 
drastische veranderingen in de arbeidsvraag.139 Dezelfde bedenkingen vinden we terug in een 
blogpost van Bruegel denktank.140 Een ander rapport van het National Bureau141 gaat ervan uit 
dat investeringen in robots de productiviteit opdrijven maar ook negatieve repercussies kunnen 
hebben op het loonaandeel in het bnp. Naarmate robots menselijke arbeid vervangen en de vraag 
naar arbeid doen verminderen, zal het inkomen uit arbeid dalen met alle gevolgen van dien voor 
het spaarwezen en de private bestedingen. Niettemin oppert de Denktank van het Europees 
Parlement dat de geschatte stijging van de arbeidsproductiviteit door de inzet van AI tegen 2035 
11 tot 37% zal bedragen142. 

Een technische studie van het Joint Research Centre (JRC)143 laat zien dat de groei van het 
gebruik van robots tussen 1995 en 2015 heeft geleid tot een verhoging van de 
arbeidsproductiviteit met gemiddeld 6,9%. Wel stelt het rapport dat, rekening houdend met het 
huidige niveau van robottechnologie, de substantiële effecten beperkt zijn tot enkele industrieën 
met een reeds grote inzet van robots (vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, 
aanhangwagens en opleggers alsook van andere transportmiddelen, vervaardiging van 
producten van rubber of kunststof, vervaardiging van metalen en metaalproducten, vervaardiging 
van machines, apparaten en uitrusting).  

Een rapport van MITSloan in samenwerking met Boston Consulting Group144 bevestigt dat het 
aandeel bedrijven dat daadwerkelijke waarde genereert uit AI zich beperkt tot een exclusieve 
groep en er voorlopig dus nog geen sprake is van een algemene economische doorbraak. 
Volgens het onderzoek onder meer dan 2.500 leidinggevenden rapporteren zeven van de tien 

 
138  Brynjolfsson, E., Rock, D., Syverson, C. Artificial Intelligence and the modern productivity paradox: a clash of 

expectations and statistics, Working Paper 24001, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 
November 2017. 

139  The Gradient, The economics of AI today, 18 January 2020. 
140  Petropoulos, G. AI and the productivity paradox, Bruegel blogpost, 24 december 2019. 
141  Benzell, S., Kotlikoff, L., LaGarda, G., Sachs, J. (2018). Robots are us: Some economics of human replacement, 

NBER Working Paper No. 20941, February 2015, Revised October 2018. 
142  European Parliament, Artificial intelligence: threats and opportunities, News, 23 september 2020. 
143  Jungmittag, A., Pesole, A. The impact of robots on labour productivity: A panel data approach covering 9 

industries and 12 countries, Seville: European Commission, 2019, JRC118044.  
144  Ransbotham, S., Khodabandeh, S., Fehling, R., LaFountain, B. and Kiron, D. Winning with AI. Pioneers combine 

strategy, organizational behavior and technology. Findings from te 2019 artificial intelligence global executive 
study and research project. MITSLoan Management Review in collaboration with BCG, October 2019. 
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bedrijven in 2019 dat zij met hun AI-initiatieven tot dusver slechts een minimale of geen winst 
hebben geboekt. Drie op de tien bedrijven rapporteert ‘enige’ impact. In een vervolgonderzoek145 
komt er een scherpere aflijning: slechts één op de 10 ondernemingen (the Leaders) weet in 2020 
‘significante’146 financiële voordelen te puren uit het gebruik van AI. Niettemin zijn negen van de 
tien respondenten het erover eens dat AI zakelijke opportuniteiten biedt voor hun bedrijf en vreest 
45% dat, indien de concurrentie als eerste AI in de onderneming toepast en uitrolt, dit een 
competitief nadeel kan inhouden. Op de vraag waarom tot nog toe slechts een selectieve groep 
van bedrijven voordeel heeft kunnen halen uit AI-toepassingen, werd onderzoek gedaan naar de 
aldaar gehanteerde strategieën en benaderingen. Het onderzoek stelt vast dat de succesvolle 
ondernemingen AI als een kernpijler van hun bedrijfsstrategie zien en daarom hun AI-strategie in 
de algemene bedrijfsstrategie integreren. AI wordt dus niet als een louter technologisch fenomeen 
beschouwd, gericht op IT. De koppeling van AI met bedrijfsstrategie zorgt ervoor dat AI-
initiatieven de juiste focus in de hele organisatie krijgen, nl. wat zijn de bedrijfsdoelstellingen en 
hoe kan AI helpen om deze te bereiken. AI wordt daarbij gezien als een belangrijke aanzet voor 
bedrijfstransformatie waarbij verschillende afdelingen van het bedrijf moeten samenwerken en 
als één geheel moeten functioneren. AI wordt daarom in de  structuur én in de afzonderlijke 
processen die de kern van het bedrijf aansturen, geïntegreerd. Daarnaast wordt vastgesteld dat 
de succesvolle ondernemingen zich met hun AI-toepassingen concentreren op omzetgroei eerder 
dan op kostenreducties en productiviteitsvoordelen. Hoewel deze laatsten op korte termijn 
perspectieven kunnen bieden, kan een strategie van omzetgroei een bijzonder krachtige 
katalysator zijn om AI dieper en breder in de onderneming te integreren. Tenslotte besteden 
succesvolle ondernemingen zeer veel aandacht aan human ressources, waarbij een 
gecombineerde strategie van het aanwerven van nieuw talent, het cultiveren van AI-vaardigheden 
bij het bestaande personeelsbestand en het zoeken naar externe experts, wordt gehanteerd. 
Bijna twee derde - 65% - van de organisaties die in deze drie sporen investeren, merken dat 
investeringen in AI-talent en -opleiding een positieve impact heeft op de onderneming. Kortom, 
succesvolle ondernemingen benaderen AI niet alleen als een technologische opportuniteit, maar 
als een belangrijke aanzet voor bedrijfstransformatie. 

Twee derde van de topmanagers in alle sectoren en bijna 90% van de leiders van ‘s werelds 
grootste ondernemingen is van mening dat AI van vitaal belang is voor de toekomst van hun 
bedrijf. Ze denken ook dat hun AI-investeringen in het post-pandemische tijdperk zullen 
toenemen. Het rendement op de investeringen is echter laag, gemiddeld 1,3%, en 40% van de 
AI-projecten is nog niet winstgevend, blijkt uit onderzoek van ESI Thoughtlab147 in samenwerking 
met een aantal AI-ondernemingen (Appen, Cognizant, Cortex, Dataiku, DataRobot, Deloitte en 
Publicis Sapient). De reden voor deze paradox is volgens het onderzoek dat AI-initiatieven tijd, 
expertise en schaal vereisen om hun potentieel waar te maken. Nu de pandemie de behoefte aan 
snelle datagestuurde besluitvorming versnelt, moeten bedrijven werk maken van de ontwikkeling 
van vaardigheden, platforms en processen om ten volle de strategische, operationele en 

 
145  Ransbotham, S., Khodabandeh, S., Kiron, D., Candelon, F., Chu, M. and LaFountain, B. Expanding AI’s impact 

with Organizational Learning. MITSLoan Management Review in collaboration with BCG, October 2020. 
146  Voor ondernemingen met een omzet van meer dan $10 miljard, moet het gebruik van AI jaarlijks leiden tot $100 

miljoen meerwinsten of kostenbesparingen. Voor ondernemingen met een omzet tussen $500 miljoen en $10 
miljard gaat het om een jaarlijkse winst van $20 miljoen, voor ondernemingen met een omzet tussen $100 
miljoen en $500 miljoen betreft het een jaarlijkse winst van $10 miljoen en voor ondernemingen met een omzet 
lager dan $100 miljoen gaat het om een jaarlijkse winst van $5 miljoen. 

147  ESI Thoughtlab, Driving ROI through AI, 2020. 
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financiële voordelen van AI te kunnen benutten. Pas als ondernemingen erin slagen AI breder op 
te schalen en tot leiders uit te groeien, stijgt de ROI tot 4,3%. Dit vraagt echter hoge initiële kosten 
op het vlak van datavoorbereiding, technologie-acceptatie en ontwikkeling van vaardigheden, 
zodat het gemiddeld 17 maanden duurt voordat een bedrijf een break-even bereikt en aanzienlijk 
maanden meer om een deftig rendement te genereren. Momenteel wordt AI slechts bij 15% van 
de in het onderzoek betrokken bedrijven op grote schaal toegepast. Dit zijn de AI-leiders. Veel 
AI-projecten bevinden zich nog in de pilootfase (20%) of de vroege implementatiefase (32%). 
Belangrijke vaststelling is dat naarmate bedrijven vooruitgang boeken in het gebruik van AI, ze 
hun focus vaak van verleggen van het automatiseren van interne werknemers- en klantprocessen 
naar het realiseren van strategische doelstellingen. Het opdrijven van de ROI van AI-
investeringen hangt m.a.w. samen met een strategische switch waarbij AI wordt opgeschaald 
naar functies en afdelingen die een bepalende rol hebben in de uittekening van digitale 
bedrijfsstrategieën zoals strategische planning, supply chain management, productontwikkeling, 
distributie en logistiek. 

Tabel 7: Aandeel ondernemingen dat AI zeer ruim of volledig heeft geïmplementeerd, volgens functie en 
afdeling 

 
Een artikel van MITSloan wijst erop dat vier factoren van invloed zij op de bedrijfsinvesteringen 
in analytics en datawetenschappen. Vooreerst is er de voor de ondernemingen onvermijdelijke 
en sterk gewaarde maatstaf van return on investment (ROI). ROI is één van de eerste maatstaven 
die worden toegepast wanneer ondernemingen in een recessie kostenbesparingen willen 
doorvoeren. Dit geldt ook voor de evaluatie van mogelijke investeringen in analyse en data-
toepassingen. Individuen, afdelingen of projecten die geen duidelijk investeringsrendement 
opleveren, zullen vermoedelijk op de lijst van mogelijke bezuinigingen belanden. Dit kan op zijn 
beurt leiden tot een afname van de investeringsactiviteiten en een effectieve daling van de 
werkgelegenheid. ROI is niettemin een harde maatstaf voor data science, aangezien veel 
algoritmen nooit in productietoepassingen worden geïmplementeerd. Door het feit dat bedrijven, 
ondanks de investeringen, niet meteen een ROI ontwaren, staan ze huiverachtig tegenover de 
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stap van succesvolle toepassing in een aantal use cases naar schaalvergroting in de hele 
onderneming door inbedding in de organisatiecultuur en dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast 
zijn de steun van het CO-niveau voor een datagedreven cultuur, de mate van maturiteit van 
ondernemingen in data-analyse en de organisatorische structuur van de analytics-afdeling van 
groot belang voor de continuering van investeringsactiviteiten van een bedrijf in data-analytics 
tijdens een recessie.148     

Early adopters hebben een divers niveau van AI-maturiteit 
Early adopters gebruiken AI niet alleen als een methode voor procesautomatisering en bijhorende 
kostenbesparing maar ook als een middel om hun producten en service te innoveren. Dit 
impliceert dat bedrijven AI meer en meer inzetten voor hun core business hetgeen tot een 
competitief voordeel kan leiden. Meer vertrouwdheid met AI-technologieën zet ondernemingen 
aan tot meer dynamisch (vergroten marktaandeel) dan wel reactief (kostenbesparing) 
handelen.149 Slechts ongeveer 20% van de bedrijven zijn early adopters van technologieën zoals 
AI.150 

Onderzoek van Deloitte151 (juli 2019) toont aan dat early adopters uit verschillende landen blijk 
geven van verschillende niveaus van AI-volwassenheid. Het enthousiasme en de ervaring onder 
de early adopters uit diverse landen lopen dus nogal uiteen. Sommigen geven zich helemaal over 
aan AI, terwijl anderen kiezen voor een behoedzamere aanpak. In sommige gevallen zetten early 
adopters AI in om specifieke processen en producten te verbeteren; in andere gevallen dient AI 
om de gehele organisatie om te vormen. Sommige AI-gebruikers staan verder met hun 
inspanningen dan andere. Deloitte onderscheidt drie verschillende segmenten met verschillende 
niveaus van maturiteit. “Doorgewinterde gebruikers” (21% van de mondiale steekproef) zijn de 
meest ervaren AI-gebruikers. Zij hebben al een grote hoeveelheid AI in hun productie 
geïmplementeerd en geven aan een hoog niveau aan AI-expertise te hebben ontwikkeld: 
expertise in het selecteren van AI-technologieën en -leveranciers, het bepalen van 
gebruikstoepassingen, het bouwen en beheren van AI-oplossingen, het integreren van AI in hun 
IT-omgeving en bedrijfsprocessen, en het inhuren en managen van technisch AI-personeel. De 
middengroep wordt gevormd door “Vaardige gebruikers” (43%). Deze bedrijven hebben over het 
algemeen al meerdere AI-productiesystemen gelanceerd, maar hebben nog niet de 
volwassenheid bereikt van de doorgewinterde gebruikers. Zij lopen nog achter wet betreft het 
aantal AI-implementaties en het niveau van AI-expertise, of beide. Aan het andere eind van het 
spectrum bevindt zich de groep “startende gebruikers” (36%): bedrijven die de eerste voorzichtige 
schreden zetten in de wereld van AI en nog geen solide vaardigheid hebben opgebouwd in het 
bouwen, integreren en beheren van AI-oplossingen. De Verenigde Staten scoren het best: 24% 
van de AI-gebruikers kan daar worden geclassificeerd als doorgewinterd. De strategische 
volwassenheid – in de zin van een allesomvattende, bedrijfsbrede AI-strategie – is er echter ook 
nog altijd vrij laag. In dit opzicht lopen China en het Verenigd Koninkrijk voorop. 

 
148  Camm, J.D., Bowers, M.R. and Davenport, T.H., The recession’s impact on analytics and data science, 

MITSloan Management Review, June 16 2020. 
149  VARIO (2018). Vlaamse beleidsagenda Artificiële Intelligentie, Advies nr. 5, November 2018; 
150  Servoz, M. THE FUTURE OF WORK? WORK OF THE FUTURE! On how artificial intelligence, robotics and 

automation are transforming jobs and the economy in Europe, European Commission, 24 april 2019. 
151  https://www.deloitteforward.nl/artificial-intelligence/onderzoek-de-wereldwijde-stand-van-zaken-van-ai-in-het-

bedrijfsleven/ 

https://www.deloitteforward.nl/artificial-intelligence/onderzoek-de-wereldwijde-stand-van-zaken-van-ai-in-het-bedrijfsleven/
https://www.deloitteforward.nl/artificial-intelligence/onderzoek-de-wereldwijde-stand-van-zaken-van-ai-in-het-bedrijfsleven/
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AI zelf is nog niet algemeen verbreid in het bedrijfsleven 
De jaarlijkse bevraging van CEO’s door PwC152 brengt aan het licht dat de meeste 
ondernemingen nog geen AI-initiatieven hebben ontplooid, ook al zijn ze van mening dat de 
impact van AI groter zal zijn dan de internetrevolutie (zie hoger). Wereldwijd heeft 57% van de 
ondernemingen AI nog niet geïntroduceerd, in West-Europa bedraagt dat aandeel 51%. Het doet 
daarmee minder slecht dan andere economische machtsblokken.  

Figuur 24: De meeste ondernemingen hebben nog geen AI-initiatieven ontwikkeld 

 
Een onderzoek van het Amerikaans mediabedrijf O’Reilly153 brengt een ruimere verspreiding van 
AI in het bedrijfsleven aan het licht, maar veel toepassingen in de productiesfeer zijn eerder 
primitief van aard en betreffen automatiseerbare, repetitieve processen. Een bedrijfscultuur die 
het belang van AI onvoldoende onderkent (een institutioneel probleem), de moeizame identificatie 
van geschikte business use cases en het gebrek aan AI-specifieke vaardigheden vormen 
belangrijke drempels voor de verdere adoptie van AI in het bedrijfsleven. Bovendien is 
datagovernance slechts bij iets meer dan één vijfde van de bevraagde ondernemingen een 
prioriteit. 

Ook McKinsey&Company154 heeft onderzoek gedaan naar de wereldwijde AI-adoptie (2.360 
respondenten) in het bedrijfsleven.  In deze survey komt naar voor dat steeds meer bedrijven die 
AI toepassen - een toename van bijna 25% ten aanzien van het jaar voordien - de voordelen van 
AI ervaren maar dat er nog veel werk op de plank ligt in het opschalen van de impact, het 
managen van de risico’s en het omscholen van het personeel. Slechts een klein deel van de 
bedrijven - uit verschillende sectoren – behaalt buitengewone bedrijfsresultaten met AI, waardoor 
de adoptiekloof tussen de AI high performers en de achterblijvers mogelijk groter wordt. Verder 
bedraagt, ondanks een stijging met 9 procentpunten ten aanzien van de survey in 2018, het 
aandeel bedrijven dat AI gebruikt in meerdere bedrijfseenheden en functies slechts 30%. 

Een artikel van Raconteur wijst erop dat de adoptie van AI en automatiseringstools ernstig 
gehinderd kan worden uit vrees voor reputatieschade in geval van een schandaal. Hoewel AI een 
krachtig hulpmiddel kan zijn om beslissingsprocessen te ondersteunen, ligt er altijd een gevaar 

 
152  PwC, CEO’s curbed confidence spells caution, 2019. 
153  Magoulas, R. and Swoyer, S., AI adoption in the Enterprise 2020, RADAR report, 2020. 
154  McKinsey&Company, Global AI Survey: AI proves its worth, but few scale impact, November 2019. 
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van vooroordeel/biases verscholen ligt in de aanname van veronderstellingen op basis van 
historische data met mogelijke reputatieschade tot gevolg.155  

Verruimd naar digitalisering in het algemeen, heeft Agoria156 voor het eerst de digitalisering van 
de industriële kmo’s in beeld gebracht via een bevraging bij 400 bedrijven en 200 uur aan 
telefoongesprekken. Daaruit blijkt dat 83% van de Belgische industriële kmo’s digitalisering ziet 
als een opportuniteit. Dat contrasteert echter met hoe ze de impact van de digitale ontwikkeling 
op hun sector inschatten. 44% is ervan overtuigd dat de impact groot zal zijn, maar nog net iets 
meer denkt dat de impact eerder beperkt zal blijven. Bij de helft van de bedrijven is er dus geen 
gevoel van dringendheid aanwezig en dat houdt een risico in onder meer voor de adaptatie van 
AI in het industrieel weefsel. 8 op de 10 kmo’s  zijn vandaag bezig met de digitalisering van hun 
bedrijfsprocessen. De focus ligt daarbij vooral op papierloos werken met gebruik van een eigen 
IT-infrastructuur. De digitalisering van de productie verloopt trager dan bij de business processen. 
Van de industriële kmo’s verzamelt 58 procent data, beschikt 74% over een 
E(nterprise)R(esource)P(lanning)-systeem157 en 50% over een 
C(ustomer)R(elationship)M(anagement)-systeem158. Het bewustzijn dat de bedrijfsvoering moet 
beschermd worden tegen cyberaanvallen is gevoelig toegenomen. Bijna 70% heeft één of 
meerdere cybersecurityproject(en). Wat digitale innovatie betreft daarentegen, zijn de Belgische 
industriële kmo’s veel minder actief. Slechts 4 op de 10 heeft al stappen gezet richting de 
digitalisering van het aanbod. Vooral bedrijven met diensten nemen hier het voortouw. 1 op de 2 
dienstenbedrijven investeert in innovatie van hun aanbod aan klanten. De studie bevestigt 
hiermee de Europese trend dat maakbedrijven significant trager digitale technologie omarmen 
dan dienstenbedrijven. Bij slechts 1 op de 3 maakbedrijven staat digitale innovatie op de radar, 
met bijvoorbeeld monitoring op afstand van producten via Internet of Things-technologie. Slechts 
1 op de 10 (12%) van de bedrijven experimenteert met artificiële intelligentie of nieuwe (digitale) 
verdienmodellen zoals digitale abonnementsformules of online marktplaatsen. Meer dan 80% van 
de bedrijven heeft geen plannen om er het komende jaar aan te werken. Artificiële intelligentie 
staat vaak helemaal niet op de agenda. 

 
155  Everett, C., Fears of reputational damage holds back AI deployment, Raconteur, June 22, 2020. 
156  Agoria (2019). Whitepaper: Digitaal is een mindset – De digitalisering van de Belgische industriële kmo’s. 
157  Enterprise resource planning is een computerprogramma dat binnen organisaties wordt gebruikt ter 

ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf. 
158  CRM of customer relationship management is een bedrijfsstrategie die de relatie met klanten als uitgangspunt 

neemt. Niet het product of het proces, maar de klant staat centraal in de bedrijfsvoering. 
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Figuur 25: Mate van aandacht voor artificiële intelligentie 

 
Het onderzoek peilt eveneens naar de bedrijfsmechanismen die digitaal al dan niet tot een succes 
maken. Hieruit kwamen 5 factoren van de bedrijfscultuur naar voren die opvallend sterker 
aanwezig zijn bij de bedrijven met de hoogste digitale maturiteit. Zo vormen bij de digitaal 
volwassen bedrijven de digitale projecten meestal een deel van de bedrijfsstrategie, maar worden 
projecten zowel bottom-up als top-down opgestart. Een vroege en continue betrokkenheid is 
cruciaal om medewerkers mee te krijgen, maar is slechts bij 42% van de bedrijven aanwezig. 

11.7 Het Europese AI-ecosysteem  
Inleiding 
De EU beschikt over een waaier van troeven en stevige fundamenten (sterke industriële basis, 
digitale tech hubs, meer en meer AI start-ups, venture-capital-backed ondernemingen die 
investeren in AI-gebaseerde ecosystemen, wetenschappelijke kennisinstellingen inzake AI en 
computerwetenschappen, nationale AI-beleidsplannen, de grootste interne markt) om een 
leidinggevende rol op te nemen.159 Ook het Massachusetts Institute of Technology (MIT) maakt 
deze vaststelling en spreekt van bemoedigende ontwikkelingen, maar nog onvoldoende om de 
koppositie over te nemen.160 De inspanningen en initiatieven verlopen daarvoor te 
gefragmenteerd en de investeringen verzinken in het niet vergeleken met de VS en China 
waardoor Europa nog steeds tegen een achterstand aankijkt.   

 
159  McKinsey Global Institute, Notes from the AI frontier: Tackling Europe’s gap in digital and AI, Discussion paper, 

February 2019. 
160  MIT Technology Review Insights, The global AI agenda: Europe. Trends in AI adaption, leading use cases, 

challenges and the future of data sharing in Europe, 2020. 
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De bevordering van Europese AI-ecosystemen is dan ook hoogst noodzakelijk, aangezien de 
snelheid van transformatie cruciaal is in de concurrentiële wedloop.161 Onderzoek van McKinsey 
sluit hierbij aan. Europa moet dringend haar gefragmenteerd AI-ecosysteem op orde stellen en 
een snellere adoptie van AI-technologieën in haar ondernemingen stimuleren en faciliteren om 
productiviteitswinsten te genereren en te internaliseren.162  

Kortom, Europa doet zonder twijfel mee in de keiharde AI-wedloop maar moet opboksen tegen 
concurrenten die op een aantal vlakken in een hogere klasse spelen. De voornaamste pijnpunten 
van het Europese AI-ecosysteem worden hierna blootgelegd. 

De fragmentatie van de Europese AI-markt 
 Volgens de Boston Consulting Group163 heeft de EU een enorm potentieel voor de 

ontwikkeling en implementatie van AI-technologieën, maar zijn verregaande 
beleidshervormingen nodig die industriële bedrijven in staat moeten stellen AI op grote 
schaal te gebruiken in hun activiteiten. 

Om het concurrentievermogen van de EU op het vlak van AI in te schatten, ontwikkelde BCG 
Henderson Institute een model met een aantal criteria, gebaseerd op een definitie van 
Harvard University professor Michael E. Porter: “het concurrentievermogen van een land 
hangt af van het vermogen van zijn industrie om te innoveren en te upgraden.” 

 
161  Servoz, M. THE FUTURE OF WORK? WORK OF THE FUTURE! On how artificial intelligence, robotics and 

automation are transforming jobs and the economy in Europe, European Commission, 24 april 2019. 
162  McKinsey Global Institute, Notes from the AI frontier: Tackling Europe’s gap in digital and AI, Discussion paper, 

February 2019. 
163  Boston Consulting Group, Europe Can Catch Up in AI, But Must Act—Today, 15 June 2020. 
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Figuur 26: De criteria voor AI-competitiviteit 

 
De analyse concentreerde zich op twee pijlers: de capaciteit van een land om AI te 
ontwikkelen en het vermogen van een land om AI in te zetten. Tot het eerste horen onder 
meer de lokale beschikbaarheid van AI-talent en de toegankelijkheid van startup-financiering. 
De inzetbaarheid van AI, de tweede pijler, betreft onder meer de commercialisering en 
opschaling van ontwikkelde AI-toepassingen in lokale industrieën. Daartoe moeten bedrijven 
toegang hebben tot een AI-rijpe markt, over voldoende gegevens kunnen beschikken om 
algoritmen te trainen en een afdoende infrastructuur (bv. supercomputers) ter beschikking 
hebben. Op basis van de analyse kunnen landen in vier groepen ingedeeld worden: 
kampioenen, aspirant-leiders, laboratoria en ondermaatse presteerders.  
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Figuur 27: Het AI-competitiviteitslandschap 

 
China en de VS zijn de kampioenen. Zij hebben enorme innovatiecapaciteiten ontwikkeld en 
excelleren in het gebruik van AI ter verbetering van de productiviteit. Zij hebben een 
gigantische voorsprong op eender welk ander land in de wereld. 

De groep van aspirant-leiders wordt gevormd door Frankrijk, Duitsland, Japan, Zuid-Korea 
en het VK die over een groot innovatievermogen beschikken door de aanwezigheid van grote 
binnenlandse industrieën en een AI-rijpe markt. Indien de EU als één land zou beschouwd 
worden – d.w.z. indien de gecombineerde capaciteit van de lidstaten zou beoordeeld worden 
– zou de EU op het vlak van AI-competitiviteit dichter aansluiten bij de kampioenen. Het 
probleem is net dat de EU een zeer gefragmenteerde markt is, waarin elke individuele lidstaat 
over haar respectieve sterktes (en zwaktes) beschikt. 

Landen zoals Denemarken, Finland, Ierland, Nederland en ook België hebben allemaal de 
capaciteit ontwikkeld om te innoveren. Industrieën in deze landen hebben echter 
onvoldoende schaal om ten volle te kunnen profiteren van het opgebouwde 
innovatievermogen. Deze landen zijn dan ook afhankelijk van het buitenland om het 
ontwikkelde AI te kapitaliseren, hetgeen weinig bijdraagt tot hun competitiviteit. Deze landen 
kunnen alleen concurrerender worden door te onderhandelen over wederzijds voordelige 
partnerschappen met bedrijven en landen buiten de EU.  

De ondermaatse presteerders betreffen de meeste zuidelijke en oostelijke economieën van 
de EU, die er nog niet in geslaagd zijn hun innovatiemogelijkheden op een wereldniveau te 
tillen. Ze beschikken over een beperkte capaciteit om AI in te zetten.  

 Het Europese AI-ecosysteem wordt tevens gekenmerkt door grote verschillen tussen de 
lidstaten op het vlak van AI-readiness (zie bijlage de AI readiness index). De AI readiness 
index geeft aan in welke mate AI-enablers in een land aanwezig zijn om de economische 
groei een boost te geven. De Noord-Europese en Angelsaksische lidstaten behoren tot de 
top en onderscheiden zich van de Zuid- en Oost-Europese lidstaten: de AI-adoptiegraad in 
die laatste lidstaten is lager waardoor opportuniteiten worden misgelopen in de 
concurrentiestrijd, er is een vaardighedenachterstand waardoor niet ten volle kan ingespeeld 
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worden op de voordelen van AI en het aandeel innovatieve bedrijven als hefboom voor AI is 
eveneens lager. Maar ook binnen de Europese toplanden zijn de verschillen groot: Ierland is 
bijvoorbeeld een topper op het vlak van connectiviteit, Finland inzake menselijk kapitaal en 
het VK inzake innovatievermogen. België behoort enkel tot de top op het vlak van het 
automatiseringspotentieel, en scoort benedengemiddeld op de AI readiness index. De VS 
zijn koploper dankzij een sterk AI-ecosysteem, een uitstekende ICT-connectiviteit en een 
hoog innovatievermogen. Om de kloof te dichten is er nood aan (i) een levendig ecosysteem 
met deep-tech bedrijven en AI-startups die AI aanwenden voor de ontwikkeling van nieuwe 
businessmodellen, (ii) een digitale transformatie en omarming van AI door gevestigde 
ondernemingen, (iii) meer vooruitgang in de digitale interne markt die nog steeds onvoltooid 
is, (iv) een pooling van talenten en versterking van de vaardigheden en (v) een efficiënte 
begeleiding en coördinatie om de samenleving doorheen disruptieve transformaties te 
loodsen. 

 Robotica kan de ontwikkeling en inzet van AI ondersteunen. In de industriële (één derde van 
de wereldmarkt) en dienstenrobotica (63% van de niet- militaire robots) staat Europa sterk. 
Echter, Japan en Zuid-Korea tellen het meeste aantal robots per VTE-job, de VS hebben 
Europa ingehaald wat het aantal robots betreft en China haalt met rasse schreden zijn 
achterstand in. Bovendien wordt het marktaandeel van Europa bepaald door een beperkt 
aantal landen met een hoge gebruiksintensiteit, waaronder België, Denemarken en Zweden. 
Roboticasystemen zijn niet zo gangbaar in veel andere Europese landen, in het bijzonder 
Oost-Europa. Hoopgevend is echter dat Europa aanzienlijk potentieel heeft in de volgende 
generatie robotica, met een bijzonder sterke R&D-basis in bijvoorbeeld samenwerkende 
robots en omgevingsintelligentie, op spraak en tast gebaseerde mens-machine interfaces, 
veiligheid, aandrijvingssystemen (zonder versnellingen), controle van wapens en voertuigen 
en cybernetica. Een studie van JRC164 wijst er echter op dat vanuit het perspectief van de 
waardenketen (ontwikkeling, productie en effectieve inzet van robots) moet gekeken worden 
naar de sterkte van economieën in robotica. Hoewel de ‘big five’ (Europa, VS, China, Japan 
en Korea) het wereldwijde robotiseringslandschap domineren, bezetten ze niet even sterke 
posities in die waardenketen. Japan en Korea zijn de early first movers en de huidige 
wereldleiders, aangezien ze stevig aanwezig zijn in elk onderdeel van de keten. Europa is 
erg sterk in robotproductie en robotinzet, maar loopt achter op wereldleiders in robotica-
ontwikkeling. De VS heeft sterke concurrentievoordelen op het gebied van robotica-
ontwikkeling, terwijl de laatkomer China momenteel alleen een concurrent is in de industriële 
inzet van robots.  Binnen de EU zijn er grote verschillen tussen de lidstaten, die zich in één 
of ander (of verschillende) onderde(e)l(en) van de waardenketen hebben gespecialiseerd. 
Aldus presteren Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Nederland en Zweden goed 
op het gebied van robotica-ontwikkeling. België, Italië en Spanje maken intensief gebruik van 
industriële robots voor verschillende soorten productieactiviteiten. Deze lidstaten zijn tevens 
betrokken in andere onderdelen van de waardenketen, zoals bv. Duitsland dat sterk staat op 
het vlak van robotproductie. Europese economieën die achterblijven bij de rest - grotendeels 
de Midden- en Oost-Europese landen – zijn enkel actief op het vlak van robotinzet. 
Aangezien er wereldwijd slechts 43 landen betrokken zijn in de waardenketen, blijft de 
belangrijkste beleidsuitdaging hoe landen zich kunnen integreren in de robotiseringsketen. 

 
164  Cséfalvay Z., Gkotsis P., Global race for robotisation- Looking at the entire robotisation chain., EUR 30311 EN, 

Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-20875-4, doi:10.2760/60257, 
JRC121184. 
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Voor landen die zich al een positie hebben weten te verwerven, zou de belangrijkste focus 
van het beleid moeten liggen in de upgrading in de hele keten, omdat de reshoring van 
productieactiviteiten steeds vaker voorkomt. 

 Ook wanneer gekeken wordt naar technologieën die van belang zijn voor AI-adoptie zoals 
ERP (Enterprise Resource Planning), cloudcomputing en big data blijkt dat er grote 
verschillen zijn tussen de EU-lidstaten. In België, de koploper terzake, maken meer dan de 
helft van de bedrijven (53%) gebruik van een ERP-softwarepakket (Enterprise Resource 
Planning) om informatie te delen (Electronic Information Sharing) tussen verschillende 
functionele afdelingen zoals de boekhouding, de marketing, de productie en de strategische 
planning. De Zuiderse lidstaten Spanje (46%), Portugal, Griekenland (36,8%), Italië (36,5%), 
Griekenland en Cyprus (35,3%) scoren voor deze parameter boven het EU-gemiddelde van 
33,8%. Ze bevinden zich daarmee in de groep van Finland, Frankrijk en Duitsland en doen 
beter dan bijvoorbeeld Zweden, Ierland en het VK. Wordt gekeken naar de ranglijst van de 
EU-lidstaten voor het aantal bedrijven dat ten minste één cloud computing-service van 
midden- en hoogtechnologisch niveau heeft aangeschaft (hosting van de database van de 
onderneming, boekhoudsoftwaretoepassingen, CRM-software, rekenkracht), dan krijgt men 
een ander beeld voorgeschoteld. Thans blijkt dat de Zuiderse lidstaten overklast worden door 
de Noordelijke lidstaten waar meer dan 40% van de bedrijven in Scandinavische landen en 
Nederland minstens één soort cloudservice gebruikt. België sluit samen met Ierland aan bij 
de top 4 met een aandeel van 31% van de bedrijven, beduidend hoger dan het EU-
gemiddelde van 18%. Voor het gebruik van big data is het beeld zeer divers met een 
wisselende ranking van Noordelijke en Zuiderse lidstaten. Het verzamelen, opslaan en 
analyseren van big data is van cruciaal belang voor realiseren en functioneren van een AI-
bedrijfsmodel. Gemiddeld gebruikt 12% van de bedrijven in de EU big data om near- of real-
time resultaten uit data te produceren, die in verschillende formats beschikbaar zijn teneinde 
de besluitvorming en andere bedrijfsprocessen te verbeteren. Malta staat op de eerste plaats 
van de Europese landen wat betreft het aandeel bedrijven die big data gebruiken (24,4%). 
Nederland, België (20%) en Ierland volgen met meer dan 19% van de bedrijven. Portugal en 
Griekenland liggen dicht bij het EU-gemiddelde, maar Spanje, Italië en Cyprus blijven achter. 
Van de Oost-Europese lidstaten slagen enkel Litouwen en in mindere mate Estland erin het 
EU-gemiddelde te overstijgen. 
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Figuur 28: Selectie van indicatoren inzake de digitalisering van bedrijven die sleutel zijn voor AI-adoptie 
: Elektronische informatiedeling, cloudcomputing en big data (DESI 2020) 

 
 

 
Globaal kan gesteld worden dat de intigratie-index van digitale technologieën wijst op een 
kloof tussen enerzijds de Scandinavische, Angelsaksische en Noord-Europese lidstaten en 
anderzijds de Oostelijke (Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Polen, Letland) en Zuidelijke 
lidstaten (met uitzondering van Malta). België bevindt zich samen met Ierland en Finland in 
de top 3 binnen de EU, en wordt gevolgd door Nederland, Denemarken en Zweden. Al deze 
landen behalen indexscores boven de 55 (op 100). 
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Figuur 29: Intigratie-index van digitale technologieën in het bedrijfsleven (DESI 2020) 

  

 Tenslotte is er de AI-penetratiegraad. In 2017 waren er ongeveer 490 AI-ondernemingen 
(ondernemingen met een hoofd- of nevenactiviteit in AI in de Crunchbase) actief die 
onevenredig verspreid liggen binnen de EU28 (zonder gegevens Bulgarije).165 

Figuur 30: Verspreiding van AI-ondernemingen in Europa (2017) 

  

 
165  European Parliament, Two briefings and an in-depth analysis on Data flows, artificial intelligence and 

international trade: impacts and prospects fort he value chains of the future, In-Depth Analyses requested by 
the INTA committee, November 2020. 
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Uit bovenstaande figuur kan afgeleid worden dat het VK het grootst aantal AI-
ondernemingen telt: 245. Het wordt gevolgd door Frankrijk (109) en Duitsland (106). 
Zweden en Finland vervolledigen de top 5. België telt slechts 6 AI-ondernemingen, 
beduidend minder dan Nederland (26). Per miljoen inwoners tellen de Scandinavische 
landen het meest aantal AI-ondernemingen. Finland telt 8 AI-ondernemingen per 1 miljoen 
inwoners. De Sacndinavische landen worden gevolgd door de Baltische Staten, in de 
eerste plaats Estland met drie AI-ondernemingen per miljoen inwoners. Vervolgens 
komen de Centraal-Europese lidstaten met Frankrijk als aanvoerder. De Balkan staten en 
de Zuid-Europese lidstaten hebben een beperkt aantal AI-ondernemingen per miljoen 
inwoners.  

Onderzoek van JRC166 vergelijkt de AI-penetratiegraad in de industrie met die in de 
academische wereld. De AI-penetratiegraad wordt in 4 categorieën ingedeeld: hoog, 
bovenmatig (medium-high), matig (medium-low) en laag. De expliciet vermelde cijfers 
laten zien dat de industriële AI-penetratiegraad, gemeten in het aantal AI-ondernemingen 
per 10.000 ondernemingen, het hoogst is in Malta, het VK Denemarken, Ierland, Finland, 
Luxemburg en Zweden, met ratio’s die variëren tussen 4,5 in Malta en 1,6 in Zweden. 
België kent een matige (medium-low) industriële AI-penetratiegraad. 

 
166  López Cobo M., De Prato G., Alaveras G., Righi R., Samoili S. , Hradec J., Ziemba L.W., Pogorzelska K., 

Cardona M., Academic offer and demand for advanced profiles in the EU. Artificial Intelligence, High 
Performance Computing and Cybersecurity, EUR 29629 EN, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, 2019 Joint research Centre, European Commission. 
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Figuur 31: AI-penetratiegraad in de industrie en academisch aanbod AI-programma’s 

 

Lagere investeringsniveaus 
McKinsey&Company wijst erop dat de private sector in Europa reeds in 2016 achterop liep en 
‘slechts’ $3 tot 4 miljard investeerde, terwijl Azië driemaal en Noord-Amerika vijf keer dit bedrag 
spendeerden (zie ook hierna over de private equity kloof).167 Meer recente cijfers laten zien dat 
de omvang van de private investeringen in de VS die van de andere economische machtsblokken 
ver overstijgt. Tussen 2012 en 2018 investeerde de VS 20 keer meer in AI en big data dan 
Europa.168  

 
167  McKinsey Global Institute, Notes from the AI frontier: Tackling Europe’s gap in digital and AI, Discussion paper, 

February 2019. 
168  McKinsey&Company, How nine digital frontrunners can lead on AI in Europe. Harnessing the opportunity of 

artificial intelligence in Europe’s digital frontrunners, October 2020. 
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I(nternational) D(ata) C(orporation) ziet de wereldwijde investeringen in AI in 2019 uitkomen op 
$35,8 miljard en oplopen tot $79,2 miljard in 2022. Het Europese aandeel wordt geschat op $5 
miljard in 2019, oplopend naar $13 miljard in 2022.169 In 2020 zouden de investeringen in robotica 
en AI volgens IDC oplopen tot $128,7 miljard en in 2023 al $241,4 miljard bedragen. Robotica 
nemen daarvan het grootste deel in beslag: $112,4 miljard in 2020. China is in 2020 de grootste 
investeerder in robotica met $46,9 miljard tegenover $17,5 miljard voor de VS en $14,4 miljard 
voor Europa.170  

De investeringen in robotica en drones worden in 2019 geschat op $115,7 miljard met een 
Europees aandeel van $13 miljard.171 De VS investeerde tussen 2012 en 2016 $18,2 miljard, een 
stuk meer dan de $2,6 miljard in China. 

Volgens schattingen van de Stanford University investeerden Amerikaanse bedrijven in 2018 
$18,7 miljard in AI. In China bedroeg dat investeringsbedrag $14,35 miljard. De 5 grootste EU-
lidstaten waren niet eens in staat om samen het uit de EU gestapte niveau van de Britse 
investeringen te bereiken ($1,255 miljard versus $1,27 miljard), en investeerden daarmee 
nauwelijks meer dan het veel minder bevolkte Israël ($1,044 miljard). Momenteel zijn van de 
wereldwijde top 30 AI-octrooiaanvragers er slechts 4 Europees (zie verder over de octrooimarkt). 
Verder zijn slechts 6 van de 100 meest veelbelovende startups ter wereld afkomstig uit de EU. 
En van de wereldwijde investeringen in AI die in 2017 zijn gedaan, kwam 38% uit de VS, 48% uit 
China en 13% uit de rest van de wereld samen.172 

Ook in de publieke investeringen in AI gaapt een kloof. McKinsey verwijst bij wijze van voorbeeld 
naar de aangekondigde investeringsplannen van de Europese Commissie in robotica en AI ter 
waarde van €2,6 miljard en het bedrag van $2,1 miljard dat China spendeert aan de ontwikkeling 
van één enkel AI-technologiepark in het westelijk deel van Beijing. Meer algemeen, budgetteerde 
de Amerikaanse regering een AI-investeringsbedrag van €4,5 miljard voor 2020, nadat een 
gelijkaardig bedrag in de begroting van 2019 was voorzien. Omdat China geen inzage in haar 
begroting geeft, is er geen zicht op de voorziene overheidsbudgetten. Om een idee te krijgen van 
de Chinese overheidsinspanningen, moet men terugvallen op aangekondigde initiatieven. Zo 
meldden de steden Shangai en Tianjin dat zij van plan zijn in de komende 10 jaar zo’n €13,5 
miljard te investeren in AI. Ter vergelijking, de EU investeerde van 2014 tot 2017 jaarlijks 
ongeveer €275 miljoen binnen het Horizon 2020-programma.173 

Een goede vergelijkingsbasis wordt geboden door de verhouding AI-investeringen/bbp. Een JRC-
rapport174 nam de AI-investeringen in de EU28 van 2018 onder de loep. AI-investeringen 
omvatten niet alleen investeringen in de technologie zelf, maar ook in complementaire activa en 

 
169  IDC, Worldwide Spending on AI systems will grow to nearly $35,8 miljard in 2019, 11 March 2019. 
170  IDC, Worldwide spending om robotic systems and drones forecast to reach $128.7 billion in 2020, 2 january 

2020. 
171  B(ig) D(ata) V(alue) Association & euRobotics. Strategic Research, Innovation and Deployment Agenda for an 

AI PPP. A focal point for collaboration on Artificial Intelligence, Data and Robotics. Consultation Release, June 
2019. 

172  PromethEUs, THE N(EU) WAY TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE. Challenges and Perspectives for Southern 
Europe, September 2020. 

173  McKinsey&Company, How nine digital frontrunners can lead on AI in Europe. Harnessing the opportunity of 
artificial intelligence in Europe’s digital frontrunners, October 2020. 

174  Daniel Nepelski and Maciej Sobolewski, Estimating investments in General Purpose Technologies. The case of 
AI Investments in Europe, EUR 30072 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020. 
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faciliteiten zoals vaardigheden, datavermogen, productdesign en organisatiekapitaal (missie- en 
visievorming, organisatorische structuur, de beslissingsprocedures en strategievorming, 
opleidingsmateriaal, kennismanagementsystemen). Onderscheid wordt dan ook gemaakt in drie 
doelcategorieën: “talent, vaardigheden en levenslang leren”, “van lab naar de markt” (R&D en 
immateriële activa zoals merk, productdesign en organisatiekapitaal) en “data, technologie en 
infrastructuur”. De Europese Commissie schat de AI-investeringen door de private en de publiek 
sector in 2018 op €7 tot 8,4 miljard. De investeringen bedragen ongeveer €16,3 per capita of 
0,04% van het EU bbp. Ter vergelijking, de R&D-uitgaven bedroegen in 2018 2,11% van het EU 
bbp. 58% van de investeringen gaat naar “talent, vaardigheden en levenslang leren”, iets meer 
dan 29% naar “data, technologie en infrastructuur” en bijna 13% naar de doelcategorie “van lab 
naar de markt”. De overheid nam 42% van de totale AI-investeringen voor haar rekening (inclusief 
uitgaven voor onderwijs in het domein van AI en uitgaven voor de adoptie van AI in de publieke 
sector). De hoogste absolute investeringsvolumes vindt men terug in de grootste EU-lidstaten. 
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vormen de top drie met bijna 50% van de totale 
AI-investeringen in de EU. Spanje, Italië en Nederland volgen. België positioneert zich binnen de 
EU28 precies in het midden. Worden de AI-investeringen per capita beschouwd, dan treden de 
Scandinavische landen, Ierland en Nederland op de voorgrond. België bekleedt de 12de positie 
met een investeringsbedrag van €14,1 per capita, maar presteert onder het EU-gemiddelde van 
€16,3 per capita. 

Figuur 32: AI-investeringen in absolute bedragen 
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Figuur 33: AI-investeringen per capita 

 

Kloof in AI private equity en de impact van COVID-19 
De risicokapitaalkloof 

Onderzoek van McKinsey175 geeft aan dat Europa reeds in 2016 met een achterstand kampte ten 
aanzien van de VS en China. Investeringen in automatiseringstechnologieën zoals AI groeiden 
snel, gedomineerd door digitale bedrijven zoals Amazon, Baidu en Google. Europese bedrijven, 
waaronder ABB, Bosch, BMW en Siemens, investeren ook in AI, maar in het algemeen loopt 
Europa achter op het gebied van ‘externe’ AI-investeringen (private equity, risicokapitaal, 
mergers&acquisitions) die volgens ruwe schattingen in 2016 $3 tot $4 miljard bedroegen, 
vergeleken met $8 tot $12 miljard in Azië en $15 tot $23 miljard in Noord-Amerika. De Verenigde 
Staten en China beschikten ieder toen al over sterke AI-ecosystemen - clusters van onder meer 
AI-ondernemers, financiers en AI-gebruikers - en hadden tevens al strategische plannen 
opgesteld waarin AI voor heel wat operationele doelstellingen een centrale plaats innam, 
ondersteund door financieringsinitiatieven. 

 
175  McKinsey Global Institute, 10 imperatives for Europe in the age of AI and automation, 2 October 2017. 
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Figuur 34: AI risicokapitaalinvesteringen, 2016 

 
Ook op het vlak van investeringen in 5G, Internet of Things en High-Performance Computing 
(quantum computing en meer nog in quantum cryptografie) waarin momenteel een wedloop 
gaande is, loopt de EU achter ten aanzien van de VS en China.176 

Tussen 2000 en 2016 noteerden de VS 3.033 AI-start-ups, goed voor 37,41% van het wereldwijde 
totaal. Sinds 2016 neemt het aandeel echter af en daalde sindsdien onder de 30%. Tijdens 
diezelfde periode ontving de VS $20,7 miljard aan funding, goed voor 71,78% van de totale 
wereldwijde AI-financiering. In 2017 passeerde China volgens bepaalde bronnen voor het eerst 
de VS op het gebied van AI startup funding.177 Chinese AI-bedrijven haalden in de eerste helft 
van 2018 $31,7 miljard op, bijna 75% van het wereldwijde totaal van $43,5 miljard.178 

AI en cybersecurity startups zijn een gegeerde prooi voor grote techbedrijven. De ondernemingen 
die sinds 2010 de meeste startups overnamen, zijn Google, Apple, Baidu, Facebook, Amazon, 
Intel, Microsoft, Twitter en Salesforce. Ook ondernemingen in de meer traditionele sectoren die 
sterk op digitalisering inzetten zoals de automobiel-, de gezondheids-, de verzekerings- en de 
handelssector liggen op de loer. Geschat wordt dat $50 miljard werd geïnvesteerd in AI startups 
tussen 2011 en midden 2018. Grote technologiebedrijven deden driekwart van deze 
investeringen. Buiten de technologiesector bevindt de acceptatie van AI zich nog in een vroeg 
stadium en weinig bedrijven hebben AI-oplossingen al op grote schaal toegepast.  

In de eerste helft van 2018 trokken AI-startups ongeveer 12% van de wereldwijde private equity 
investeringen aan tegenover 3% in 2011. De VS en China en in (veel) mindere mate de EU gaan 
met de meeste durfkapitaalinvesteringen voor AI-startups lopen. De Chinese ondernemingen 
trokken in 2017 36% ($13,5 miljard) van de wereldwijde AI risicokapitaalinvesteringen aan.  De 
EU ($2,8 miljard) legde beslag op 8% (tegenover 1% in 2013) en de VS op 45% ($16,9 miljard). 
Het aangetrokken kapitaalniveau loopt sterk uiteen binnen de EU (zie volgende figuur). De 
startups in het Verenigd Koninkrijk incasseerden tussen 2011 en medio 2018 55% van de AI-

 
176  Renda, A., Artificial Intelligence. Ethics, governance and policy challenges, Report of a CEPS Task Force, 

CEPS, Brussels, February 2019. 
177  Buchanan, B.G.. Artificial Intelligence in finance. The Alan Turing Institute, april 2019. 
178  Mou, X., Artificial intelligence: investment trends and selected industry uses, International Finance Corporation, 

World Bank Group, Note 71, Sept 2019. 
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investeringen in de EU, gevolgd door Duitse (14%) en Franse ondernemingen (13%). Dit betekent 
dat de resterende 25 landen op minder dan 20% van alle AI-risicokapitaalinvesteringen in de EU 
konden rekenen met Spanje (3%) en Ierland (2%) als belangrijkste vertegenwoordigers.179 De 
uittrede van het VK uit de EU zou dus een serieuze aderlating betekenen voor de EU als geheel. 

Een studie van EY180 (zie bijlage) over AI in 15 onderzochte landen bevestigt bovenstaande 
vaststelling. Het VK, Frankrijk en Duitsland trokken tussen 2008 en 2018 gezamenlijk 87% van 
de investeringen aan. Het VK steekt met 533 van de in totaal 1.362 deals en een aangetrokken 
investeringsbedrag van $7,262 miljard er met kop en schouders bovenuit. Voor Duitsland gaat 
het om 140 deals voor een waarde van $520 miljoen, voor Frankrijk om 165 deals met een waarde 
van $1,357 miljard. Ook de Scandinavische landen Zweden (73 deals voor $254 miljoen) en 
Denemarken (21 deals voor $330 miljoen) scoren goed. Daarnaast kan ook niet naats Spanje 
gekeken worden met 74 deals ter waarde van $131 miljoen. België bevindt zich met een 7de 
positie stevig in de middenmoot. In de voorbije 10 jaar werd $110 miljoen geïnvesteerd in startups 
in België die met AI werken. In dit onderzoek laten we Nederland ($43 miljoen) qua 
investeringsvolume achter ons, zij het dat het aantal deals (45) in Nederland hoger is.  

Naast de VS, China en de EU die tussen 2011 en midden 2018 meer dan 93% van het 
wereldwijde AI-risicokapitaal aantrokken, spelen ook startups in Israël (3%) en Canada (1,6%) 
een significante rol.181 

Figuur 35: Risicokapitaalinvesteringen in AI startups in de EU, 2011 tot midden 2018 

 
Ook het aantal AI-deals nam tussen 2011 en 2017 wereldwijd toe: van minder dan 200 deals in 
2011 tot meer dan 1.400 in 2017. Startups in de VS namen het grootste deel van de deals voor 
hun rekening en trokken ongeveer 800 deals in 2017 aan (komende van 130 in 2011). De 
Europese Unie zag eveneens een sterke toename in het aantal deals, van 30 in 2011 tot 350 in 

 
179  OECD (2019). Artificial Intelligence in society, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eedfee77-en.  
180  Ernst & Young, Artificial Intelligence in Europe: Belgium & Luxembourg. Outlook for 2019 and beyond, Report 

commissioned by Microsoft, 2018. 
181  OECD, Private equity investment in artificial intelligence, december 2018. 

https://doi.org/10.1787/eedfee77-en
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2017. Het aantal deals in China ligt beduidend lager (0 in 2011 en 60 in 2017) maar de enorme 
omvang van het geïnvesteerde kapitaal impliceert dat de gemiddelde waarde van deze deals 
aanmerkelijk hoger ligt dan in de EU. Globaal kan een stijgende trend in het investeringsbedrag 
per deal vastgesteld worden. In de eerste helft van 2018 vertegenwoordigde het aandeel deals 
boven de $100 miljoen 66% van het totale geïnvesteerde risicokapitaal in AI-startups. Deze 
gegevens reflecteren het groeiende wasdom van AI-technologieën en de strategie van de 
investeerders waarbij grotere investeringsbedragen worden geconcentreerd op minder 
ondernemingen. Drie patronen kunnen geobserveerd worden: 

 Chinese startups met een beperkt aantal maar zeer omvangrijke investeringen 
 EU startups met een stijgend aantal kleinere investeringsbedragen (van gemiddeld $3,2 

miljoen per investering in 2016 naar $5,5 miljoen in 2017 en $8,5 miljoen in de eerste helft 
van 2018) 

 Startups in de VS met een stijgend aantal grotere investeringen (van gemiddeld $9,5 miljoen 
in 2016 naar $13,2 miljoen in 2017 en $32 miljoen in de eerste helft van 2018).  

De achterstand van Europa tegenover de VS en China blijft groot. In de VS werd eind 2017 
ongeveer €223 per capita geïnvesteerd in startups tegenover €3 in Italië, €58 in Finland en €123 
in Zweden (de hoogste score in Europa). Europa heeft slechts 10% van de 185 “unicorn” startups 
in huis met een waarde van minstens $1 miljard, vergeleken met 54% in de VS en 23% in China. 
Alhoewel Europa’s bnp van vergelijkbare grootteorde is als dat van de VS en iets hoger dan dat 
van China, bedraagt het aandeel van de Europese ICT-sector in het bnp 1,66%, slechts de helft 
van het 3,33%-aandeel in de VS en beduidend minder dan het 2,16%-aandeel van China. 182 

Ook een studie van de Parlementaire Commissie ITRE wijst op de achterstand van Europa ten 
aanzien van China en vooral de VS op het vlak van AI-venture capital en private equity. De VS 
ontvingen meer private investeringen dan de EU en China. Indien het geïnvesteerde risicokapitaal 
wordt berekend per werknemer, is het verschil tussen de VS enerzijds en China en de EU 
gigantisch. Europa ligt ook achter op China, zij het dat verschil per werknemer minder drastisch 
is. Het rapport bevestigt ook de vaststelling dat, alhoewel 25% van de AI startups zich in de EU 
bevinden, slechts 10% van de digitale ‘unicorns’ gevestigd zijn in Europa. Opvallender nog, van 
de 41 wereldwijde AI-unicorns is er slechts 1 gevestigd in de EU, tegenover 18 in de VS en 17 in 
China.183 Dit is te wijten aan de afwezigheid van een efficiënt risicokapitaal ecosysteem. 
Bovendien zijn Europese AI-ondernemingen gegeerde overnameprooien voor niet-Europese 
bedrijven, zoals wordt geïllustreerd door de recente overname door Facebook van de Britse 
ondernemingen Bloomsbury AI, Scape Technologies en Deeptide Ltd. 

Tabel 8: Aantal AI-ondernemingen, AI start-ups en omvang van AI-risicokapitaal 

Criterium China EU VS 

AI-ondernemingen 
(2019) 

6.400 5.120 9.000 

AI startups (2017) 383 726 1.393 

 
182  McKinsey Global Institute, Notes from the AI frontier: Tackling Europe’s gap in digital and AI, Discussion paper, 

February 2019. 
183  PromethEUs, THE N(EU) WAY TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE. Challenges and Perspectives for Southern 

Europe, September 2020. 
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AI venture capital en 
private equity ($miljard, 
2017-2018 

$13,5 $2,8 $16,9 

AI venture capital en 
private equity per 
werknemer ($miljard, 
2017-2018) 

$17,2 $11,2 $102,4 

De impact van COVID-19 

In deze rubriek wordt enkel gefocust op gegevens die de impact van de coronacrisis op de 
risicokapitaalinvesteringen met een link naar AI en AI-verwante sectoren weerspiegelen. Voor 
meer algemene informatie kan worden verwezen naar andere rapporten.184 

De Global Innovation Index185 besteedt aandacht aan de impact van COVID-19 op venture capital 
(VC). VC-deals lopen sterk terug in Noord-Amerika, Azië en Europa. Er zijn weinig Initial Public 
Offerings (IPO’s) in zicht, en de start-ups die overleven, groeien minder aantrekkelijk en 
winstgevend voor durfkapitalisten, waardoor exitstrategieën zoals IPO's in 2020 in het gedrang 
komen. 

 
184  CB Insights (2020), How Covid-19 Could Impact Startup Funding, Research briefs. 

 Start Genome (2020), The Impact of COVID-19 on Global Startup Ecosystems: Global Startup Survey. Second 
Installment of Series. 

 Crunchbase News, How COVID-19 Changed The VC Investment Landscape In The US, 23 June 2020. 
185  Cornell University, INSEAD, and WIPO. The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? 

Ithaca, Fontainebleau, and Geneva, 2020. 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
164 

 

 

 

 

Figuur 36: Daling in het aantal VC-deals in Noord-Amerika, Azië en Europa, evolutie eerste kwartaal 1995 tot 
eerste kwartaal 2020 

 
Opmerkelijk is dat de daling in VC-deals reeds vóór de pandemie was ingezet en dat de crisis die 
enkel versterkt heeft. In plaats van nieuwe, kleine en diverse  en dus een bredere basis van 
startups te financieren, concentreerden durfkapitalisten zich eerder op zogenaamde "megadeals" 
met als doel een select aantal grote bedrijven een boost te geven. Deze investeringen waren dus 
gericht op het creëren van zogenaamde ‘unicorns’ maar gaven niet het verhoopte resultaat. 
Verwacht wordt dat risicofinanciering, in het bijzonder VC, meer tijd nodig heeft om te herstellen. 
De negatieve effecten zullen sterker gevoeld worden in de zaaifase en door R&D-intensieve 
startups met onderzoeksplannen op langere termijn in domeinen zoals live sciences. Ook 
ondernemingen die buiten de top VC-hotspots gelegen zijn, zullen een nadelige impact 
ondervinden.  
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Figuur 37: VC-penetratie in een aantal geselecteerde economieën, 2016-2018 

 
De belangrijkste VC-hotspots Singapore, Israël, China, Hong Kong (China), Luxemburg, de VS, 
India en het VK zullen magneten blijven voor VC. Ze zullen waarschijnlijk snel opveren mede door 
de wereldwijde zoektocht naar rendement op kapitaal. Dit is bijvoorbeeld al het geval in China. 
Belangrijke vaststelling is dat de inzet van VC en innovatie gericht lijkt te zijn op online onderwijs, 
big data, e-commerce en robotica. 

Een studie van KPMG186 toont aan dat wereldwijd in het eerste halfjaar van 2020 voor een bedrag 
van bijna $127 miljard in startende ondernemingen werd geïnvesteerd. Dat is iets minder (-6,6%) 
dan de totale investering van $136 miljard in de laatste zes maanden van 2019. Het aantal 
transacties daalde in deze periode aanzienlijk, van 13.404 naar 10.126, een terugval met 24,5%. 

 
186  KPMG, Venture pulse Q2 2020. Global analysis of venture funding, 22 July 2020. 
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Figuur 38: Wereldwijde venturefinanciering, 2013-Q2’20 

 
Het aantal transacties liep ook in Europa in de eerste zes maanden van 2020 (1.062 deals) sterk 
(-23,2%) terug ten aanzien van de laatste 6 maanden van 2019 (1.383 deals). Het  
investeringsbedrag per deal nam echter fors toe. Resultaat is dat in de eerste 6 maanden van 
2020 voor een bedrag van $19,9 miljard in startups werd geïnvesteerd, dit is $1,1 miljard (+5,9%) 
meer dan in de laatste zes maanden van 2019. De aandacht van investeerders ging met name 
uit naar de meer volwassen startups, die minder risico met zich meebrengen. Startups die actief 
zijn op het vlak van healttech, biotech en fintech en bedrijven die B2B-oplossingen bieden, zullen 
op het vizier van investeerders blijven. En ook startups op het gebied van cybersecurity, data en 
analytics kunnen meer investeringen verwachten, vooral door de snelle toename van het werken 
op afstand die de coronacrisis met zich heeft meegebracht. KPMG verwacht dat investeerders 
meer tijd zullen nemen voor mogelijke transacties, vooral bij het uitvoeren van due diligence 
onderzoeken. Dat heeft gevolgen voor het aantal deals en het investeringsniveau. Gezien de 
huidige economische uitdagingen zal er bovendien druk ontstaan op de waardering van bedrijven. 
Dat biedt opportunistische investeerders de mogelijkheid op zoek te gaan naar goede deals. Er 
moet nog blijken hoe groot de uiteindelijke gevolgen van Covid-19 voor de markt en voor de 
economie zijn. Vooruitlopend hierop ziet KPMG verschillende overheden met 
stimuleringsmaatregelen uitpakken om te helpen bij het economisch herstel. Niettemin zullen er 
flinke uitdagingen blijven bestaan bij het realiseren van transacties. Zo zal de beperking in het 
internationale reizen ervoor zorgen dat veel durfkapitaalinvesteerders zich meer zullen richten op 
kansen in hun lokale markten. Voor startups in opkomende landen die zich in de groeifase 
bevinden heeft dit grote gevolgen. Zij zijn immers vaak sterk afhankelijk van internationale 
investeringen. 
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Minder toptechnologieclusters 
Technologieclusters, vaak gecentreerd in stedelijke omgeving, zijn de belangrijkste drivers van 
AI-innovatie, ondernemersactiviteit en economische groei, en het effect is zelfversterkend: de 
aanwezigheid van meer talent en kapitaal boost onderzoeksresultaten met een groot potentieel 
voor commercialisering, hetgeen op zijn beurt investeringen bevordert en nieuw talenten aantrekt. 
De Bay Area-cluster in San Francisco bijvoorbeeld wist in 2018 46% van alle AI-
risicokapitaalfinanciering in de VS aan te trekken en stond in voor 52% van de exits van VC-
backed ondernemingen. De belangrijkste stakeholders zijn academische en kennisinstellingen, 
bedrijven, startups en overheden. 

Onderzoek van McKinsey naar de performantie van 294 steden als AI-cluster toont aan dat de 
VS 18 van de top 25 technologieclusters huisvesten, tegenover drie in Europa en vier in Azië. De 
belangrijkste topcluster in Europa, nl. London (vijfde positie wereldwijd), maakt na de Brexit niet 
langer deel uit van de EU.187  

Een grote pool van AI-onderzoekers, maar algemeen tekort aan AI-vaardigheden 
De Europese denktank Bruegel stelt in een blogpost188 dat Europa een tekort heeft aan 
vaardigheden op gebied van AI. Hoe intelligent AI ook is, het is nog steeds afhankelijk van 
gekwalificeerde mensen. En juist daaraan schort het in de Europese Unie, aldus de denktank.  AI-
technologie is minder afhankelijk van topwetenschappers dan van bekwame 
datawetenschappers, programmeurs en mensen die bestaande deep-learning-algoritmen kunnen 
toepassen voor praktisch commercieel gebruik (AI-resultaten kunnen vertalen in business-
kansen). Duitse bedrijven bijvoorbeeld hadden in 2019 gemiddeld zes maanden nodig om elke 
technische functie ingevuld te krijgen. 

Gegevens over de toekenning van diploma's in computerwetenschappen geven een indicatie van 
het opleidingsniveau in AI-relevante graden. Computerwetenschappen is een breed domein dat 
datawetenschappen, informatietechnologie, software engineering, robotica en andere AI-
specialisaties omvat. Onderstaande figuren geven achtereenvolgens een beeld van de 
toegekende bachelordiploma’s (EU, VS en VK maar niet China wegens een gebrek aan 
gegevens) en master- en doctoraatsgraden in computerwetenschappen (voor de EU, VS, VK en 
China), per 1 miljoen inwoners en in absolute aantallen. De prestaties van de EU worden wel wat 
onderschat omdat gegevens ontbreken voor België, Kroatië, Cyprus, Frankrijk, Hongarije, 
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland Polen, Slovakije, Slovenië en Zweden. Tevens worden 
de prestaties van het VK niet langer aan de EU toegerekend. De EU doet het slecht voor de drie 
maatstaven: het aantal toegekende bachelordiploma's is zelfs gedaald in de periode van 2010-
2018. Hoewel er enige vooruitgang is geboekt op het doctorale front, verbleekt het jaarlijkse 
groeipercentage van de EU van 6% in vergelijking met dat van de VS (13%). Met andere woorden, 
de kloof is groter geworden.    

 
187  McKinsey&Company, How nine digital front-runners can lead on AI in Europe. Harnessing the opportunity of 

artificial intelligence in Europe’s digital frontrunners, October 2020. 
188  Bruegel Blogpost, Europe has an artificial-intelligence skills shortage. How severe is Europe’s dearth of AI talent 

and how does it compare to the United States, China and the United Kingdom – the world’s AI champions?, 
August 27 2020. 
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Figuur 39: Toegekende bachelordiploma’s computerwetenschappen per miljoen inwoners 

 
Figuur 40: Toegekende master en doctoraatsdiploma’s in computerwetenschappen per miljoen inwoners 
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Figuur 41: aantal toegekende master- en doctoraatsdiploma’s in computerwetenschappen, in absolute 
aantallen 

 
Daarbij komt nog dat de EU (voor deze grafiek bestaande uit Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Nederland, Spanje en Zweden) er maar moeilijk in slaagt om AI-internationaal talent aan te 
trekken. Integendeel, Europa verliest veel van haar eigen AI-talent aan het buitenland (VS, UK, 
China en Rest of the World (Australië, Canada, India, Israël, Japan, Singapore, Zuid-Korea, 
Zwitserland en Taiwan), in het bijzonder de VS. 
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Figuur 42: Attractiviteit van de EU en andere regio’s voor doctorandi in computerwetenschappen 

 
Evenwel blijkt de EU over een uitgebreide pool aan AI-onderzoekers te beschikken.189 China loopt 
duidelijk achter op zowel de Verenigde Staten als de EU, dat koploper is. Spitst men zich toe op 
de toponderzoekers dan blijft de EU koploper in absolute aantallen. Wordt de maatstaf ‘per 
miljoen werknemers’ gehanteerd, dan neemt de VS de leiding over. 

 
189  D. Castro, M. McLaughlin and E. Chivot, Who Is Winning the AI Race: China, the EU or the United States?, 

August 19, 2019. 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
171 

 

 

 

 

Figuur 43: Onderzoekstalent in absolute aantallen in de EU, China en de VS 

  

De H-index meet de productiviteit en invloed van de onderzoeker. Deze indicator meet het aantal AI-onderzoekers dat 
volgens hun h-index internationaal in de top 10 procent staat. Academic conferences verwijst naar toponderzoekers 
die publiceren op toonaangevende academische AI-conferenties over de hele wereld. 

Figuur 44: Onderzoekstalent per miljoen werknemers in de EU, China en de VS 

  

Ook als gekeken wordt naar het aantal topuniversiteiten op het gebied van AI in elke regio, 
gerangschikt op basis van publicatie-output, blijkt dat Europa achterop hinkt. 
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Figuur 45: Top 100 AI-universiteiten (op basis van wetenschappelijke publicaties) 

 

De ICT-sector in de EU loopt achter ten aanzien van de grote economische 
concurrenten  
Internationaal bekleedt de EU28 een tussenpositie op het gebied van toegevoegde waarde, 
werkgelegenheid en R&D-bedrijfsuitgaven (BERD) in de ICT-sector.190 

Terwijl de ICT-sector van de EU-28 goed was voor 4,1% van de totale toegevoegde waarde (VA) 
in de economie (VA/bbp) en 2,7% van de totale werkgelegenheid in 2017, waren de ratio's in 
Taiwan (16,3% in VA, 9,1% in werkgelegenheid), Zuid-Korea (9,2%, 4,5%), Japan (5,8%, 3,3%) 
en in de VS (5,9%, 2,7%) opmerkelijk hoger. De jaarlijkse groei van de EU-28 ICT-sector in 
termen van toegevoegde waarde was in 2017 eerder bescheiden (zesde van de 13 
geanalyseerde landen met 6,5%) in vergelijking met China (13,0%), Australië (8,8%) en Taiwan 
(7,2%). 

 
190  European Commission, JRC Technical report: The 2020 PREDICT report. Key facts report: an analysis of ICT 

R&D in the EU and beyond 2020, 2020.  
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Figuur 46: Verhouding toegevoegde waarde ICT-sector/bbp, EU-28 en andere economieën (2017) 

 
Figuur 47: Aandeel werkgelegenheid ICT-sector in totale werkgelegenheid, EU-28 en andere economieën (2017) 

 
De VS is het land met de hoogste arbeidsproductiviteit in de ICT-sector, zowel per werknemer 
als per gewerkt uur. Het leiderschap is vooral merkbaar in de ICT-productiesector, gevolgd door 
Taiwan, Zuid-Korea (per persoon) en Noorwegen (per gewerkt uur). De EU-28 bezet de zesde 
positie wanneer de arbeidsproductiviteit wordt berekend per werknemer en de vijfde positie per 
gewerkt uur. In de EU28 is de arbeidsproductiviteit hoger in de ICT-dienstensector dan in de ICT-
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industrie. In alle beschouwde landen is de arbeidsproductiviteit in de ICT-sector vergelijkbaar of 
hoger dan die van de totale economie, zowel per werknemer als per gewerkt uur. In India is de 
ICT-productiviteit ongeveer 4 keer zo hoog (als die van de totale economie), en in China en 
Brazilië meer dan het dubbele. In de EU-28 en de VS is de productiviteit per gewerkt uur in de 
ICT-sector ongeveer 1,5 hoger dan dat van de hele economie. Bovendien is de productiviteitsratio 
in beide economieën groter in ICT-diensten dan in ICT-productie. 

Figuur 48: De arbeidsproductiviteit per werknemer in de ICT-sector (in duizenden euro’s koopkrachtpariteit 
van 2015 per persoon) 

 
Figuur 49: De arbeidsproductiviteit per gewerkt uur in de ICT-sector (in euro’s koopkrachtpariteit van 2015 per 

gewerkt uur) 
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Figuur 50: Verhouding arbeidsproductiviteit per werknemer in de ICT-sector en in de hele economie (2006 en 
2017) 

 
Figuur 51: Verhouding arbeidsproductiviteit per gewerkt uur in de ICT-sector en in de hele economie (2006 en 

2017) 
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Figuur 52: Verhouding arbeidsproductiviteit per werknemer in de ICT-sector en in de hele economie (industrie 
versus diensten) 

 
Figuur 53: Verhouding arbeidsproductiviteit per gewerkt uur in de ICT-sector en in de hele economie (industrie 

versus diensten) 

 
Het aandeel van R&D-bedrijfsuitgaven door de ICT-sector in de totale R&D-bedrijfsuitgaven is in 
de EU-28 lager dan de meeste van haar concurrenten. De groei van R&D-bedrijfsuitgaven 
(BERD) in de ICT-sector behoorde in EU-28 in 2017 (4,4%) tot de laagste van alle beschikbare 
landen, en het verschil met de meer dynamische landen is opmerkelijk: Australië (15,7%), China 
(13,2%) en Taiwan (12,1%). Europa loopt ook achter inzake de BERD-intensiteit 
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(BERD/toegevoegde waarde) in de ICT-sector. In 2017 was de BERD-intensiteit van de ICT-
sector in de EU28 (negende positie met 5,1%) veel lager dan in Zuid-Korea (20,2%), Taiwan 
(11,9%) en de VS (10,6%). China (6,0%) en Australië (5,7%) tonen BERD-intensiteitsniveaus die 
vergelijkbaar zijn met de EU-28. 

Figuur 54: Aandeel R&D-bedrijfsuitgaven (BERD) ICT-sector in totale R&D-bedrijfsuitgaven, EU-28 en andere 
economieën 
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Figuur 55: Gemiddelde jaarlijkse groeivoet R&D-bedrijfsuitgaven ICT-sector (2006-2017) 

 
Figuur 56: Bijdrage ICT en niet-ICT tot totale BERD-intensiteit (BERD/VA) 
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In 2017 was het aandeel van de publieke ICT-onderzoeksuitgaven in de hele economie (ICT 
GBARD191) in de totale GBARD in de EU28 (7,1%) lager dan in de VS (8,1%) en Japan (9,6%). 
Spitst men toe op de publieke onderzoeksuitgaven voor de ICT-sector (ICT-sector GBARD, enkel 
gegevens voor EU28 en VS) dan overstijgt de EU (4%) duidelijk de VS (2%).   

Figuur 57: Aandeel publieke ICT R&D-uitgaven in totale publieke R&D-uitgaven (EU-28, Japan en VS) 

 
Het aandeel R&D-personeel192 in de ICT-sector (19%) in het totale R&D-personeelsbestand is in 
de EU-28 (8ste positie) duidelijk lager dan in enkele andere economieën (de VS niet meegerekend) 
zoals Taiwan, Zuid-Korea, Canada en Noorwegen. Dit geldt eveneens voor het R&D-
onderzoekersbestand. 

 

 
191  Het gaat om publieke R&D-uitgaven voor ICT-gerelateerde onderzoeksactiviteiten in de economie, dus niet 

enkel in de ICT-sector. 
192  Alle personen die rechtstreeks in R&D worden tewerkgesteld door de bedrijfssector evenals de personen die 

directe diensten verlenen, zoals R&D-managers, directeurs en administratief personeel. Personen die indirecte 
diensten verlenen, zoals kantine- en beveiligingspersoneel, zijn niet inegrepen (Frascati-handboek). 
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Figuur 58: Het aandeel R&D-personeel in de ICT-sector in het totale R&D-personeelsbestand, EU-28 en andere 
economieën (2017) 

  
Figuur 59: Aandeel R&D-onderzoekers in de ICT-sector in het totale R&D-onderzoekersbestand, EU28 en 

andere economieën (2006 en 2017) 

 
De positionering van België binnen de EU-28 
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De ICT-sector is een van de meest dynamische sectoren in de EU-economie en valt op door zijn 
hoge R&D-intensiteit en door een arbeidsproductiviteit die hoger is dan die van de hele economie. 
De ICT-sector in de EU28 was in 2017 goed voor €630 miljard in termen van toegevoegde waarde 
(4,1% van de EU28-economie), had 6,3 miljoen mensen (2,7% van de totale werkgelegenheid) 
in dienst en spendeerde €32 miljard aan bedrijfsuitgaven voor R&D (15,2% van de totale BERD). 
De ICT-sector vertegenwoordigde tevens 18,1% en 20,4% van het totale R&D-
personeelsbestand respectievelijk onderzoekersbestand in de EU28. 

Hoe positioneert België zich in het Europese ICT-landschap? 

In 2017 waren Ierland, Malta, Zweden, Cyprus, Roemenië, Finland, Estland en Hongarije de 
landen met het grootste ICT-aandeel (ICT-sector toegevoegde waarde/bbp) in de EU, met 
aandelen boven de 5%. België scoort onder het EU28-gemiddelde van 4,1%. 

Figuur 60: Verhouding toegevoegde waarde ICT-sector/bbp, lidstaten EU28 (2006 en 2017) 

 
In termen van werkgelegenheid, beschikten Malta, Estland, Hongarije, Ierland, Luxemburg en 
Finland in relatieve termen over de grootste ICT-sectoren in de EU28, met aandelen in de totale 
werkgelegenheid met meer dan 3,5%. Het werkgelegenheidsaandeel overschrijdt in België de 
2% waarmee het wel onder het EU-gemiddelde van 2,7% scoort. 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
182 

 

 

 

 

Figuur 61: Aandeel werkgelegenheid ICT-sector in de totale werkgelegenheid, lidstaten EU28 (2006 en 2017) 

 
Ierland etaleerde tevens de hoogste arbeidsproductiviteit per werknemer in de ICT-sector 
vergeleken met de totale economie. België scoort hier sterk met een derde positie, waarmee het 
Griekenland, Zweden, Frankrijk, Nederland en Duitsland voorafgaat. 

Figuur 62: Arbeidsproductiviteit per werknemer in de ICT-sector, lidstaten EU28 (in duizenden euro’s 
koopkrachtpariteit per persoon, 2017) 

 
Wanneer wordt gekeken naar het aandeel van de R&D-bedrijfsuitgaven( BERD) in de ICT-sector 
in de totale R&D-bedrijfsuitgaven, springen Malta en Cyprus er bovenuit met aandelen die de 
50% overschrijden. Estland, Finland, Bulgarije en Ierland vervolledigen de top 6 met aandelen 
boven de 30%. België scoort samen met Nederland nipt onder het EU28-gemiddelde van 15,2%. 
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Figuur 63: Aandeel R&D-bedrijfsuitgaven ICT-sector in totale R&D-bedrijfsuitgaven, lidstaten EU28 (2006 en 
2017) 

 
Aan de andere kant was Finland het land met de hoogste BERD-intensiteit in de ICT-sector (ICT-
sector BERD/ICT-sector VA) in 2017 met een ratio van 13,3%, gevolgd door Oostenrijk, Zweden 
en België (allemaal boven 8%). 

Figuur 64: De BERD-intensiteit in de ICT-sector (ICT-sector BERD/ICT-sector VA), lidstaten EU28 (2006 en 2017) 

 
België behoort tot de top 5 van Europese lidstaten op het vlak van publieke R&D-financiering 
(GBARD) in de ICT-sector in verhouding tot de totale ICT R&D-overheidsfinanciering. Koplopers 
zijn Slovakije en Malta met aandelen boven de 60%, gevolgd door Estland en Italië met aandelen 
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rond de 50% en tenslotte België met een aandeel van rond de 45%. Verder is België de koploper 
wanneer de publieke ICT R&D-financiering voor de hele economie wordt afgezet tegenover de 
toegevoegde waarde in de economie. België is samen met Finland het enige land met een ratio 
hoger dan 1%.  

Figuur 65: Aandeel publieke R&D-uitgaven ICT-sector in totale ICT R&D-overheidsuitgaven, lidstaten EU28 
(2006 en 2018) 

 
Figuur 66: Verhouding publieke ICT R&D-financiering en toegevoegde waarde, lidstaten EU28 
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Tenslotte beschikken Malta, Cyprus, Ierland, Finland en Estland relatief gezien over het grootste 
contingent R&D-personeel: het R&D-personeel bedraagt in elk van deze landen meer dan 35% 
van het totale R&D-personeelsbestand. In België bedraagt het aandeel iets meer dan 20% en 
overschrijdt het EU28-gemiddelde van 18,1%. Wordt enkel gefocust op de R&D-onderzoekers 
dan blijkt de top 5 te worden gehandhaafd door Malta, Estland, Ierland, Finland en Cyprus met 
aandelen boven de 35%. België scoort met een aandeel van minder dan 20% onder het EU28-
gemiddelde van 20,4%. 

Figuur 67: Aandeel R&D-personeel in de ICT-sector in het totale R&D-personeelsbestand, lidstaten EU28 (2006 
en 2017) 
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Figuur 68: Aandeel R&D-onderzoekers in de ICT-sector in het totale R&D-onderzoekersbestand, lidstaten EU28 
(2006 en 2017) 

 

AI-diffusie en -adoptie verlopen trager in vergelijking met grote economische 
concurrenten 
Tevens kijkt Europa aan tegen een achterstand ten opzichte van de VS op het vlak van AI-diffusie.  

McKinsey vreest dat de zwakheid van Europa in digitale diffusie zich zal overzetten op AI en 
aanleiding zal geven tot een bijkomende kloof tussen de economische grootmachten. Een 
bijkomende bedenking wordt gemaakt dat er momenteel negen techgiganten193 zijn die 
wereldwijd AI-ontwikkeling vooruit stuwen en dat geen van hen Europees is. Europa's 
concurrentievoordeel in AI hangt af van de kwaliteit van het onderzoek en de excellentie van de 
universiteiten in het verspreiden van kennis en het voorbereiden van studenten op banen die 
betrekking hebben op het gebruik of de ontwikkeling van AI-systemen. Hoewel er uitstekende 
universiteiten in Europa zijn, is er geen echt AI-onderzoekscentrum met voldoende schaalgrootte 
en internationale zichtbaarheid om de beste onderzoekers in de wereld aan te trekken en om de 
steun van grote bedrijven te mobiliseren.194 

Op het vlak van big data architectuur en geavanceerde machine learning technologieën, toch de 
grondslagen van AI, is de penetratiegraad 12% lager dan in de VS. Inzake het gebruik van AI-
tools zoals smart workflows, cognitieve agenten en language processing, wordt een achterstand 
genoteerd van 16%. Enkel op het vlak van slimme robotica heeft Europa momenteel een 
voorsprong. Een kanttekening is dat de achterstand vooral speelt in hoofde van Zuid-Europa (- 
22%) en veel minder ten aanzien van zowel de Scandinavische landen die praktisch op gelijke 
voet staan als het VK dat slechts lichtjes achterop loopt.  

 
193  Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, IBM, Baidu, Tencent and Alibaba. 
194  McKinsey Global Institute, Notes from the AI frontier: Tackling Europe’s gap in digital and AI, Discussion paper, 

February 2019. 
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Figuur 69: achterstand Europa versus VS op het vlak van AI-verspreiding 

 
Er wordt verder vastgesteld dat AI in Europa nog niet breed wordt toegepast in ondernemingen, 
maar slechts voor bepaalde bedrijfsprocessen (klantbeleving en sales&marketing R&D en 
productie-/toeleveringsketenmanagement) en toepassingen (slimme robotica en language 
processing). Slechts 5% van de Europese AI-adopters gebruiken AI-tools doorheen de hele 
organisatie, met inbegrip van onder meer aankoop, logistiek, distributie,… Onderzoek van EY in 
opdracht van Microsoft195 bevestigt deze vaststelling. Ondanks de aanzienlijke impact die 
bedrijven verwachten van AI, rapporteert slechts een zeer een klein deel van de bedrijven (4% 
van de totale steekproef) dat AI actief bijdraagt aan tal van bedrijfsprocessen en vandaag 
geavanceerde taken mogelijk maakt. Nog eens 28% geeft aan AI selectief toegepast te hebben 
in één of enkele bedrijfsprocessen. De meeste bedrijven (51%) bevinden zich echter nog steeds 
in de planningsfase of op het niveau van een pilootproject. En tenslotte is er een aandeel van 7% 
bedrijven dat nog niet aan AI heeft gedacht. 

De Europese Investeringsbank196 (EIB) stelt een achterstand van Europa vast ten aanzien van 
de VS, in het bijzonder op het vlak van de adoptie van digitale technologieën (digitale maturiteit). 
Slechts 66% van de maakbedrijven in de EU geeft aan minstens één digitale technologie te 
hebben geïntroduceerd, in vergelijking met 78% in de VS. Het verschil is bijzonder groot in de 
bouwsector waar het aandeel digitale ondernemingen in de EU 40% bedraagt tegenover 61% in 
de VS. Het verschil in adoptiegraad tussen de EU en de VS bedraagt 13 procentpunten voor de 
dienstensectoren en 11 procentpunten voor de infrastructuursector. Opvallend is dat de sectorale 
digitalisatiegraad van België het EU-gemiddelde overschrijdt maar ook achter ligt op de VS, zij 
het dat het verschil in de dienstensector zeer klein is.  

 
195  Ernst &Young, Artificial Intelligence in Europe. Outlook for 2019 and beyond, Report commissioned by Microsoft 

and conducted by EY, 2018. 
196  European Investment Bank, Who is prepared for the new digital age? Evidence from the EIB Investment Survey, 

2020. 
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Figuur 70: Digitale adoptiegraad (in % van aantal ondernemingen, naar sector) 

   

Digitale ondernemingen presteren beter en zijn meer dynamisch dan niet-digitale 
ondernemingen: ze hebben een hogere arbeidsproductiviteit, groeien sneller, zijn innovatiever, 
hebben betere managementpraktijken en bieden beter betaalde jobs aan. De 
ondernemingsdimensie speelt een rol in digitalisering. Grotere ondernemingen etaleren een 
hogere adoptiegraad dan kleinere ondernemingen, terwijl oude en kleine ondernemingen over 
het algemeen niet-digitaal zijn. De ondernemingsdimensie speelt in het nadeel van de EU dat 
gekenmerkt wordt door veel kleine ondernemingen die weinig of niet investeren in digitale 
technologieën. Deze ondernemingen beschouwen arbeidsmarktreguleringen, 
ondernemingswetgeving en het gebrek aan externe financiering als belangrijke obstakels om te 
investeren, hetgeen het uitstel in de adoptie van digitale technologieën nog kan versterken.  

Het parlementaire onderzoeksrapport van ITRE biedt een algemeen overzicht van de AI-
adoptiegraad in China, de EU en de VS. Europa is op achtervolgen aangewezen, zoals blijkt uit 
onderstaande tabel. 

Tabel 9: AI-adoptie in China, de EU en de VS (2018) 

Criterium China EU VS 

AI-adoptie bij 
ondernemingen 

32% 18% 22% 

AI-proefprojecten bij 
ondernemingen 

53% 26% 29% 

Een lagere digitaliserings en AI-adoptiegraad bij kmo’s  
Uit de DESI 2020 blijkt dat kmo’s binnen Europa zelf tegen een achterstand aankijken ten aanzien 
van grote ondernemingen op het vlak van AI-adoptie. Indien gefocust wordt op de drie 
technologieën die sleutel zijn voor AI-adoptie – ERP-softwarepakketten, cloudcomputing van 
midden- en hoogtechnologisch niveau (hosting van de database van de onderneming, 
boekhoudsoftwaretoepassingen, CRM software en rekenkracht) en big data, blijkt er zich effectief 
een kloof af te tekenen tussen grote ondernemingen en kmo’s. 78% van de grote ondernemingen 
maakt gebruik van elektronische gegevensuitwisseling tegenover 33% van de kmo’s, 39% van 
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de grote ondernemingen heeft een midden- of hoogtechnologische cloudtechnologie aangekocht 
tegenover 17% van de kmo’s en 33% van de grote ondernemingen heeft big datatoepassingen 
geïmplementeerd tegenover 12% van de kmo’s. 

Figuur 71: Kloof tussen grote ondernemingen en kmo’s inzake technologieën die sleutel zijn voor AI-adoptie, 
ERP, cloud en big data (DESI 2020) 

   

Een ontwerprapport van de OESO voor een meeting eind oktober 2020197 bevestigt de kloof 
tussen grote, middelgrote en kleine ondernemingen op het vlak van big data analytics. Gemiddeld 
pasten 34,1% van de grote, 18,8% van de middelgrote en 10,6% van de kleine ondernemingen 
in de OESO big data analytics toe.  

 
197  OECD, Artificial intelligence: changing landscape for SME’s. Towards a better understanding of concepts, 

business applications and barriers to adoption, Centre for Entrepreneurship, SLE’s, Regions and Cities (CFE) 
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Figuur 72: Aandeel ondernemingen dat big data analyse toepast, naar ondernemingsdimensie (2018) 

 
De Eurostat-databank verschaft een meer gedetailleerd overzicht. 33% van de grote 
ondernemingen past big data analyse toe, tegenover 19% van de middelgrote en 10% van de 
kleine ondernemingen. Slechts 12% van de Europese kmo’s past big data analyse toe.  

Figuur 73: Kloof tussen grote ondernemingen en kmo’s inzake big data (EU, 2018, in %) 

 

Ook voor een andere voor AI belangrijke technologie, nl. cloudcomputing, is de kloof in de EU 
tussen grote (53%) en kleine ondernemingen (21%) en kmo’s in het algemeen (23%) duidelijk. 
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Figuur 74: Kloof tussen grote ondernemingen en kmo’s inzake cloudcomputing (EU, 2018, in %) 

 
 Uit de meest recente 'Flash Eurobarometer'-enquête onder kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's)198 komt eveneens de kloof tussen grote ondernemingen en kmo’s tot 
uiting inzake digitalisering en AI-adoptie. Aldus beschikken grote ondernemingen (43%) vaker 
dan kmo’s (21%) over een digitaal strategisch of actieplan. Grote ondernemingen (50%) 
introduceren tevens meer dan kmo’s (24%) geavanceerde digitale technologieën, zoals onder 
meer big data (31% versus 10%), robotica (22% versus 5%), hoge snelheidsinfrastructuur (57% 
versus 32%) en AI (16% versus 6%).   

Verder blijkt uit de barometer dat 62% van de kmo's in de EU te maken heeft met belemmeringen 
voor digitalisering. De meest genoemde belemmering voor digitalisering bij kmo’s is de 
onzekerheid over toekomstige digitale standaarden (24%). Een gebrek aan financiële middelen 
en regelgevende obstakels (beide 23%) vormen de op één na meest genoemde belemmering. 
Ongeveer een op de vijf kmo's (20%) noemt het gebrek aan vaardigheden als een van de 
obstakels om te digitaliseren en te innoveren. Het onderzoek bevestigt dat startups en scale-ups 
dezelfde grote behoeften hebben als kmo's, maar er zijn enkele nuances. In vergelijking met 
kmo's heeft bijvoorbeeld een groter aandeel startups en scale-ups problemen met de toegang tot 
financiering en vaardigheden. Een groter aandeel startups en scale-ups (ongeveer 30%) dan 
kmo's (ongeveer 20%) heeft een strategie of actieplan om te digitaliseren. 

Het OESO ontwerprapport199 noemt de hoge kosten voor de adoptie en managing van AI-
systemen, de implementatie van de vereiste complementaire technologieën (bv. hoge 
snelheidsinfrastructuur, data opslag), de behoefte aan AI-vaardigheden, de onzekerheid over 
productiviteitswinsten, het gebrek aan verklaarbare en transparante AI-systemen, het gebrek aan 
kennis in de onderneming over de mogelijkheden van AI en de ontstentenis van een datacultuur 
in de onderneming, als de belangrijkste drempels voor de introductie van AI in een kmo. 

 
198  European Commission, SME’s, start-ups, scale-ups and entrepreneurship, Flash Eurobarometer 486, Report, 

September 2020. 
199  OECD, Artificial intelligence: changing landscape for SME’s. Towards a better understanding of concepts, 

business applications and barriers to adoption, Centre for Entrepreneurship, SLE’s, Regions and Cities (CFE), 
2 October 2020 
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Uit de hoger geciteerde studie van de Europese Investeringsbank blijkt dat de sectorale 
digitaliseringsgraad bij grote ondernemingen beduidend hoger ligt dan bij kleine ondernemingen. 
Tevens kan worden afgeleid dat Europese kleine ondernemingen een lagere sectorale 
digitaliseringsgraad vertonen dan hun Amerikaanse tegenhangers. Worden de Belgische 
ondernemingen in de vergelijking betrokken dan manifesteert zich een divers patroon: kleine 
Belgische ondernemingen in de maakindustrie en de infrastructuursector hebben een hogere 
digitaliseringsgraad dan het EU-gemiddelde en de VS. In elk van de betrokken sectoren vertonen 
Belgische kleine ondernemingen een hogere digitaliseringsgraad dan het Europese gemiddelde. 

Figuur 75: Digitale adoptie (in % van alle ondernemingen), naar dimensie en sector 

 
Boston Consulting Group200 (BCG) merkt op dat de beoordeling van het digitaliseringsniveau 
moet beginnen bij de bron, zijnde de technologie-industrie. En daar loopt Europa duidelijk achter. 
Alle technologiegiganten zijn gevestigd in de VS en China, die bovendien de afgelopen jaren ook 
de meest veelbelovende Europese startups (zoals Skype en DeepMind) hebben overgenomen, 
waardoor Europa vandaag de dag met zeer weinig 'unicorns' overblijft (slechts 11% van het 
wereldwijde totaal). Onderzoek van BCG werpt licht op de digitale maturiteit van bedrijven in de 
verschillende regio's. Het resultaat is niet bepaald rooskleurig voor Europa. In de lage en hoge 
omzetklassen is het verschil in digitale volwassenheid met de VS en China enorm. En hoewel 
Europa het beter doet in de middenklasse, blijft het achter op China. Deze bevindingen komen 
overeen met bovenstaande analyse van de Europese Investeringsbank dat de digitale acceptatie 
door EU-bedrijven toeneemt, maar grotendeels achterloopt op die van hun Amerikaanse 
tegenhangers, in alle sectoren. Gelet op de ernstige economische gevolgen van COVID-19 is de 
digitale transformatie van haar industriële bedrijven een belangrijke opdracht voor de EU. 

 
200  Boston Consulting Group, As the COVID-19 Crisis Reveals, Europe Urgently Needs to Digitize Its Industry, June 

15 2020. 
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Figuur 76: Europese industrie loopt achter inzake digitale maturiteit 

 
Volgens BCG verschillen de kmo’s in Europa in wezen niet van die van in de VS of China. 
Bevraging van duizenden kmo’s heeft uitgewezen dat ze in de drie regio’s met dezelfde 
problemen kampen, die verdere digitalisering belemmeren: een gebrek aan financiële middelen, 
technische capaciteiten en talent. Wat maakt dan het verschil? Volgens BCG speelt in de VS een 
onverbiddelijk Schumpeteriaans proces van 'creatieve vernietiging' - bedrijven die hun 
concurrentievoordeel verliezen, worden snel vervangen door productievere. Achterblijvers 
hebben de keuze om hun digitale capaciteit te upgraden of uit de markt te worden verstoten. 
Hoewel dit Schumpeteriaanse proces ook een rol heeft gespeeld in China, is er relatief meer 
aandacht besteed aan het transformeren van traditionele industriële spelers. Europa heeft precies 
dit soort veranderingen nodig, gelet op haar huidige sterke industriële positie en gebrek aan 
technologische opschaling. Europa moet volgens BCG twee problemen aanpakken. Vooreerst is 
het optreden van de Europese overheid te versnipperd. Het gebrek aan centrale coördinatie, 
planning en prioritering belemmert de daadwerkelijke impact van alle ondernomen acties. Europa 
heeft geen 50 Silicon Valleys nodig maar een aantal gerichte variaties, die elk focussen op hun 
comparatieve voordeel. Op dat vlak dreigt de Digital Innovation Hub volgens BCG haar doel 
voorbij te schieten. De Europese Commissie heeft €500 miljoen voorzien om de oprichting van 
DIH's te ondersteunen, teneinde kmo’s toe te laten digitale technologieën te testen en bedrijven 
te begeleiden in het gebruik van deze nieuwe technologieën. Nu telt de EU 450 digitale hubs, 
meer dan twee keer zoveel als China. Door deze overdreven regionale focus (“één hub per regio 
per branche”) zijn de middelen te verspreid, met als gevolg suboptimale schaling  en overlap in 
de initiatieven. Twee of drie digitale topecosystemen per industrie is het hoogste 
fragmentatieniveau dat Europa zich volgens BCG kan veroorloven. Ten tweede zijn er in Europa 
geen digitale ‘verspreiders/arrangeurs’ aanwezig, zoals het Chinese Alibaba, Tencent en Haier, 
die ervoor zorgen dat hele ecosystemen (bv. de detailhandel) worden gedigitaliseerd. Van 
dergelijke arrangeurs gaat namelijk de sterkste impuls uit naar Chinese industriële bedrijven om 
te digitaliseren. 

De positionering van de Belgische kmo’s 

Wanneer de positionering (bron: Eurostat) van Belgische kmo’s wordt vergeleken met het 
Europese gemiddelde blijkt dat de kloof tussen grote en kleine ondernemingen (veel) groter is. 
Dit geldt ook voor Denemarken, Nederland en Slovenië. 55% van de Belgische grote 
ondernemingen past big data technologie toe tegenover 33% van de middelgrote en 17% van de 
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kleine ondernemingen. Over het algemeen past 20 % van de Belgische ondernemingen (3de 
positie binnen de EU na Malta en Nederland) en 19% van de Belgische kmo’s (4de positie binnen 
de EU) big data analyse toe. Ook inzake cloudcomputing is de afstand tussen grote 
ondernemingen (79%) en kleine ondernemingen (36%) in België groter dan in de EU (53% versus 
21%). Over het algemeen heeft 40% van de Belgische ondernemingen (6de positie binnen de EU) 
en 39% van de Belgische kmo’s (6de rang) een cloudcomputingdienst aangekocht. 

Figuur 77: Kloof tussen grote ondernemingen en kmo inzake big data (België en EU, 2018, in %) 

 
Figuur 78: Kloof tussen grote ondernemingen en kmo’s inzake cloudcomputing (België en EU, 2018, in %) 

 
Uit onderstaande figuren (Flash Eurobarometer) kan afgeleid worden dat bijna één op de vijf 
kmo’s (18%) in België van oordeel is dat het niet nodig is geavanceerde digitale technologieën te 
introduceren. Hiermee situeert België zich op het Europees niveau. In Nederland ligt dit aandeel 
kmo’s (11%) beduidend lager. Verder ligt het aandeel kmo’s dat overweegt dergelijke 
technologieën in te passen in België (8%) lager dan op Europees niveau (10%). Het aandeel 
kmo’s dat reeds stappen heeft gezet voor de introductie ervan ligt met 24% op het Europees 
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niveau, maar beduidend lager dan de koplopers Luxemburg (39%), Finland (35%), Zweden (35%) 
en Nederland (32%).   

Figuur 79: Aanpak inzake digitalisering 

 
Figuur 80: Aandeel kmo’s dat geen nood heeft aan geavanceerde digitale technologieën, Europese vergelijking 
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Figuur 81: Aandeel kmo’s dat overweegt om geavanceerde digitale technologieën te introduceren, Europese 
vergelijking 

 
 
Figuur 82: Aandeel kmo’s dat geavanceerde digitale technologieën adopteert, Europese vergelijking 

 
Op het vlak van AI-sleuteltechnologieën en AI zelf, scoren de Belgische kmo’s over het algemeen 
beter dan de Europese middenmoot, maar ze behoren (nog) niet tot de Europese top. Voor cloud 
computing bezet België de zevende positie (57%), voor smart devices de vijfde (28%), voor big 
data de 13de (11%) en voor de adoptie van AI de 11de rang (7% van de kmo’s). Inzake 
hogesnelheidsinfrastructuur kijken Belgische kmo’s zelfs aan tegen een achterstand (15de positie 
met een aandeel van 28% van de kmo’s), zeker ten aanzien van de Europese koplopers. 
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Figuur 83: Digitale technologieën geïntroduceerd 

 
Figuur 84: Cloudcomputing 
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Figuur 85: Slimme apparaten 

 
Figuur 86: Big data analyse 
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Figuur 87: Adoptie van AI 

 
Figuur 88: Introductie van hogesnelheidsinfrastructuur 

 
Uit de Flash Eurobarometer blijkt dat de Belgische kmo de belangrijkste belemmeringen voor 
digitalisering enigszins anders percipieert dan de gemiddelde Europese kmo. Voor Belgische 
kmo’s vormen regelgevende obstakels (27% tegenover EU-gemiddelde van 23%) de 
belangrijkste belemmering voor digitalisering. Ook het gebrek aan vaardigheden (24% tegenover 
EU-gemiddelde van 20%) wordt als drempel voor digitalisering hoger ingeschaald door Belgische 
kmo’s. De Belgische kmo heeft ook te kampen met een groter mentaliteitsprobleem en ervaart 
meer interne weerstand tegen digitale verandering (22% tegenover EU-gemiddelde van 17%). 
Tenslotte worden ook problemen met IT-beveiliging (21%) als een hogere drempel beschouwd 
dan op Europees niveau (20%). 
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Figuur 89: Belemmeringen voor digitalisering 

 
Wat specifiek de Vlaamse situatie betreft, kan worden verwezen naar de imec.aibarometer (zie 
bijlage). Samengevat volgen hieronder de belangrijkste vaststellingen: 

 76,6% van de bevraagde bedrijven geeft aan geen expertise rond AI te hebben. Bedrijven 
die wel reeds over interne competenties beschikken (23,4%), doen bovendien vaker beroep 
op externe AI-expertise (69%). Ook hebben deze bedrijven vaak een AI-strategie (89,7%), 
terwijl bij bedrijven die niet over AI-competenties beschikken, slechts zelden AI vermelden in 
hun strategie (17,9%). Bovendien hebben bedrijven zonder AI-competenties vaak weinig 
plannen (82%) om hun competentie op te bouwen, in tegenstelling met AI-bedrijven die 
aanwervingen plannen (31%), beroep willen doen op externe AI-expertise (28%) of in 
opleiding voorzien van bestaande teams (31%). Tenslotte hebben veruit de meeste 
ondernemingen zonder AI-competenties nog geen AI-toepassingen uitgerold en plannen die 
ook niet te doen op korte termijn (80%). 86,2% van de AI-bedrijven daarentegen heeft al een 
AI-toepassing getest of uitgerold of heeft plannen daartoe, op korte termijn. Er dreigt m.a.w. 
een toenemende AI-kenniskloof tussen bedrijven te ontstaan: zij die competenties in huis 
hebben, versterken die en breiden die verder uit (het zelfversterkend effect), zij die de 
competenties niet in huis hebben, blijven meestal ter plaatse trappelen en zijn niet van plan 
om veel te investeren in AI. 

 Het zijn vooral micro-ondernemingen met minder dan 10 werknemers (93,9%) en 
middelgrote ondernemingen (90%) die te kennen geven geen AI-expertise te hebben. Ook 
van de kleine ondernemingen geeft bijna 60% aan geen AI-kennis te hebben. Bij grote 
ondernemingen bedraagt het aandeel ondernemingen zonder AI-expertise ‘slechts’ 23,8%.  
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Achterstand in de toegang tot data en in de productie AI-hardware en -
componenten 
Op het vlak van de toegang tot data en de productie van AI-hardware en -componenten loopt de 
EU volgens het parlementaire onderzoeksrapport van ITRE achter. Op het vlak van data 
positioneert de EU zich voor twee van de vier criteria achteraan. Enkel voor de criteria ‘per 100 
werknemers’ weet het zich tussen de VS en China in te wurmen. Concluderend kan gesteld 
worden dat de EU een achterstand heeft op te halen op zijn naaste concurrenten op het vlak van 
de toegang tot big data.  

Tabel 10: Big data niveaus in China, de EU en de VS in 2018 

Criterium China EU VS 

Nieuwe IoT gegeneerde 
data (TB, miljoenen) 

152 53 69 

Nieuwe IoT 
gegenereerde (TB) data 
per 100 werknemers 

19,3 21,5 41,9 

Nieuwe gegeneerde 
productiviteitsdata (TB, 
miljoenen) 

684 583 966 

Nieuwe gegeneerde 
productiviteitsdata (TB) 
per 100 werknemers 

86,9 233,9 585,9 

De EU heeft een sterke positie op het vlak van sensoren, in het bijzonder in nichemarkten zoals 
elektrische voertuigen in de automobielsector, maar loopt sterk achter in andere domeinen zoals 
de productie van semiconductoren die verlegd zijn naar Azië (bv. China, Taiwan, Singapore) en 
de VS. Semiconductoren worden in China en de VS beschouwd als een strategische sector 
waarin veel R&D-overheidsmiddelen worden gepompt. Er zijn ook tekenen die erop wijzen dat 
Europa dreigt achterop te raken in de productie van geavanceerde chips voor AI, die veelal 
ontwikkeld worden in China en de VS (bv. Alphabet, Baidu, Facebook). Geen enkel Europees 
halfgeleiderbedrijf bevindt zich in de top 10 van ondernemingen op het vlak van R&D-uitgaven. 
De VS is momenteel de leider zowel in de productie van traditionele halfgeleiders als van AI-
computerchips. 
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Figuur 90: Productie van semiconductoren en AI-chips 

 

De octrooimarkt wordt gedomineerd door enerzijds bedrijven uit Japan, de VS en 
China en anderzijds onderzoeksinstellingen uit China 
EU-bedrijven, onderzoekers en uitvinders hebben in de afgelopen vijf jaar ongeveer 79.000 ICT-
gerelateerde octrooien onder het internationale octrooi Samenwerkingsverdrag ingediend, dit is 
minder dan Japan (97.000) alleen en slechts de helft van het aantal ICT-patenten dat is 
geregistreerd voor Amerikaanse en Chinese aanvragers (respectievelijk 160.000 en 158.000).201 

Op basis van IP5-gegevens202 (concludeert de OESO dat de verhouding tussen het aantal AI-
gerelateerde uitvindingen en het totaal aantal uitvindingen sinds 2015 opmerkelijk is gestegen. 
De ratio bedroeg in 2017 gemiddeld meer dan 2,3%.203 Bedrijven vertegenwoordigen 26 van de 
30  top AI-patentaanvragers, slechts vier universiteiten of publieke onderzoeksinstellingen maken 
deel uit van de top 30. De meeste van deze bedrijven zijn multinationals die actief zijn in de 
consumentenelektronica, telecommunicatie en software, maar ook in sectoren zoals elektriciteit 
en automobielproductie. IBM heeft het grootste portfolio aan AI-patenten met 8.290 
octrooiaanvragen, gevolgd door Microsoft met 5.930 patentaanvragen. Van de top 20 bedrijven 
die AI-gerelateerde patenten aanvragen, zijn er 12 gevestigd in Japan, drie in de VS en twee in 
China.204 De sterke positie van deze drie landen (in 2014-2016) op het vlak van AI-patentering 
wordt bevestigd door het geciteerde OESO-rapport. Vooral de Japanse 
consumentenelektronicabedrijven zijn bijzonder sterk vertegenwoordigd.  

 
201  European Commission, Shaping the digital transformation in Europe, European Commission DG 

Communications Networks, Content & Technology, study carried out for the European Commission by 
McKinsey & Company, September 2020. 

202  Uitvindingen beschermd in minstens twee rechtsgebieden waarvan ten minste één tot de vijf IP octrooibureaus 
behoort: European Patent Office, Japan Patent Office, Korean Intellectual Property Office, Us Patent and 
Trademark Office en het National Intellectual Property Administration of People’s Republic of China. 

203  OECD, Identifying and measuring developments in artificial intelligence: Making the impossible possible, OECD 
Science, Technology and Industry Working Papers 2020/05, 2020. 

204  World Intellectual Property Organization (WIPO), WIPO Technology Trends 2019 – Artificial Intelligence, 2019. 
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Figuur 91: Top 30 van AI-patentaanvragen (WIPO) 
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Figuur 92: De belangrijkste economieën op het vlak van AI-patenten, IP5-patentfamilies, 2004-06 en 2014-16 
(OESO) 

  

Ondanks de dominantie van bedrijven in AI, zijn de universiteiten en publieke 
onderzoeksorganisaties toonaangevend voor de uitvindingen in selectieve AI-domeinen zoals 
gedistribueerde AI, enkele machine learning-technieken en neurowetenschappen/neurorobotica. 
Chinese onderzoeksinstellingen zijn goed voor 17 van de top 20 wetenschappelijke spelers op 
het vlak van AI-patentering en voor 10 van de top 20 instellingen op het vlak van AI-gerelateerde 
wetenschappelijke publicaties. Wereldwijd was 28% van alle AI-gerelateerde publicaties in de 
periode 2016-2018 afkomstig van Chinese auteurs. In Europa (daling van het aandeel van 23% 
in de periode 2006-2008 naar 17% in de periode 2016-2018), de VS (van 15% naar 12%) en 
Japan (van 5% naar 3%) is het aandeel AI-publicaties de afgelopen 10 jaar afgenomen.205 Er zijn 
167 universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties die tot de top 500 van octrooiaanvragers 
behoren. Hiervan zijn er 110 Chinees, 20 komen uit de V.S., 19 uit Zuid- Korea en 4 uit Japan. 
Vier Europese publieke onderzoeksorganisaties komen aan bod in de top 500 lijst. De hoogst 
geplaatste Europese instelling is het Duitse Fraunhofer Instituut, dat de 159ste rang bezet, terwijl 
het Franse Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) op plaats 185 
staat. De top onderzoeksinstelling is de Chinese Academie voor Wetenschappen (CAS), met 
meer dan 2.500 patentfamilies en meer dan 20.000 wetenschappelijke artikelen over AI. Deze 
onderzoeksinstelling positioneert zich op de 17de plaats in de algemene rangschikking van AI-
patentaanvragers. Bovendien heeft CAS het grootste deep learning-portfolio (235 
octrooifamilies). Chinese onderzoeksinstellingen consolideren hun leidersstatus met een 
gemiddelde jaarlijkse groei inzake patentaanvragen van meer dan 20% tussen 2013 en 2016, 
waarmee ze minstens even goed en veelal beter doen dan de meeste onderzoeksinstellingen uit 
andere landen. 

 
205  OECD, Identifying and measuring developments in artificial intelligence: Making the impossible possible, OECD 

Science, Technology and Industry Working Papers 2020/05, 2020.  
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Figuur 93: De topaanvragers van AI-patenten in de universitaire en publieke onderzoekswereld, volgens regio 
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Figuur 94: Geografische spreiding van de top 500 universiteiten en onderzoeksinstellingen inzake AI-
patentaanvragen, volgens aantal instellingen 

  
Figuur 95: Top 20 universiteiten en publieke onderzoeksinstellingen op het vlak van wetenschappelijke AI-

publicaties, volgens aantal artikels 

 
De VS, China en Japan zijn de landen waar de meeste AI-patentaanvragen (78% van alle AI-
aanvragen) worden ingediend, hoewel er zich een tendens aftekent om de toepassing van het 
AI-octrooi uit te breiden naar andere rechtsgebieden. 
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Een infografiek van RS Components206 laat zien hoe de internationale verhoudingen liggen als 
het gaat om AI-octrooien en bevestigt de zwakke positie van Europa en het ontbreken van 
Europese bedrijven in de top. Volgende bevindingen komen in de infografiek tot uiting: 

 China heeft de meeste aanvragen voor AI-patenten, met 4.636 aanvragen of 64,8% van alle 
aangevraagde patenten over de hele wereld. 

 De VS staat op de tweede plaats met 1.416 AI-octrooiaanvragen, goed voor 19,8% van de 
octrooiaanvragen, gevolgd door Zuid-Korea met 532 aanvragen (7,4%). Europa ligt ver 
achterop met slechts 116 aanvragen (1,6%). 

 LG Electronics is het bedrijf dat voorop loopt in het indienen van octrooiaanvragen met 731 
aanvragen. 

 Ping An Technology komt op de tweede plaats voor octrooiaanvragen, met 308 aanvragen, 
minder dan de helft van het aantal LG Electronics. Samsung komt op de derde plaats met 
275 aanvragen. 

 Als het gaat om het aantal verleende patenten, komt Intel als beste uit de bus met maar liefst 
45.591 patenten. 

Bijkomende vaststellingen 
 Europa beschikt niet over een eigen versie van de Amerikaanse defensie-

onderzoeksafdeling (DARPA). 
 Verder ligt het concurrentievoordeel van Europa in de AI-toeleveringsketen eerder in de 

ruimtevaart en farmaceutische producten dan in sectoren die de basis vormen van AI, zoals 
internet, chips, productie (manufacturing) en halfgeleiders. 

 Europa beschikt over een stevige ondernemingsbasis maar de AI start-ups mankeren 
schaalbaarheid en succes – slechts 4 Europese ondernemingen maken deel uit van de top 
100 AI-startups (Onfido en Tractable in VK, Shift Technology in Frankrijk en Sherpa in 
Spanje) – en de grootste ondernemingen zijn industriële ondernemingen met een lagere 
digitaliseringsgraad dan in de VS waar de grootste ondernemingen goed vertegenwoordigd 
zijn in de hightech sector met een hoge digitaliseringsgraad. 

 CEPS (Centre for European Policy Studies) merkt op dat de link tussen AI en de SDG’s een 
belangrijk ontbrekend puzzelstuk is in het gecoördineerd plan voor AI van de Europese 
Commissie. Door de link te leggen met de economische, sociale en ecologische 
doelstellingen van de SDG’s, zou Europa zich op het vlak van AI kunnen onderscheiden van 
andere concurrenten en op wereldniveau een prominente positie kunnen innemen inzake AI-
beleid.207 

De Europese beleidsambities voor een inhaalrace  
Om de achterstand van Europa goed te maken publiceerde de Europese Commissie op 19 
februari 2020 haar Witboek208 over AI. Samen met dit Witboek werd eveneens de Europese Data 

 
206  https://insidebigdata.com/2020/09/06/infographic-ai-innovators-the-countries-companies-leading-in-ai-patents/ 
207  Renda, A., Artificial Intelligence. Ethics, governance and policy challenges, Report of a CEPS Task Force, 

CEPS, Brussels, February 2019. 
208  Europese Commissie, Witboek over kunstmatige intelligentie - een Europese benadering op basis van 

excellentie en vertrouwen, COM(2020) 65 final, 19 februari 2020. 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
208 

 

 

 

 

Strategie209 en het rapport210 over productveiligheid en aansprakelijkheid voor AI, Internet of 
Things (IoT) en robotica voorgesteld. Het Witboek bedrukt dat de EU een goede uitgangspositie 
heeft om het potentieel van AI te benutten, niet alleen als gebruiker of afnemer, maar ook als 
producent. De Europese Commissie stelt een benadering voor gericht op investeringen en 
regulering, om enerzijds het gebruik van AI te bevorderen en anderzijds de risico’s ervan te 
vermijden en te minimaliseren. 

Het Witboek geeft enkele beleidsopties om die doelen te bereiken.211 Het idee daarbij is dat het  
Europese beleid de veilige ontwikkeling van betrouwbare AI moet mogelijk maken, met respect 
voor de fundamentele waarden en rechten van alle EU-burgers. De belangrijkste bouwstenen 
daarvoor zijn een ecosysteem van voortreffelijkheid en een ecosysteem van vertrouwen. 

Ecosysteem van voortreffelijkheid 

De Europese Commissie stelt een aantal concrete acties voor om de inspanningen op Europees, 
nationaal en regionaal niveau op elkaar af te stemmen om zo de ontwikkelingen van AI te 
bevorderen. EU-lidstaten zouden efficiënter en nauwer moeten samenwerken in een aantal 
cruciale sectoren zoals onderzoek en de ontwikkeling van AI-gerelateerde skills. De Commissie 
oppert daarbij de mogelijkheid om een EU-instantie voor AI op te richten ter ondersteuning en 
versterking van de samenwerking tussen de nationale autoriteiten. Daarnaast plant de EC te 
investeren in het versterken en ondersteunen van de samenwerking tussen bestaande 
onderzoekscentra. Zo kan de EU een voortrekkersrol nemen in domeinen zoals gezondheidszorg 
en mobiliteit. Daarmee samenhangend wil de Europese Commissie de beste onderzoekers en 
wetenschappers op het vlak van AI aantrekken. Toonaangevende programma’s in het hoger 
onderwijs zouden zo kunnen worden opgezet en/of versterkt. Ook zou per lidstaat minstens één 
digital innovation hub moeten bestaan die in AI gespecialiseerd is. Verder moet de toegang tot 
data worden vereenvoudigd en verzekerd om accurate en betrouwbare AI-systemen te 
ontwikkelen. Tot slot benadrukt de Europese Commissie dat ook de publieke sector gebruik moet 
maken van op AI-gebaseerde diensten en producten bij haar activiteiten. Daartoe zal een 
sectorale dialoog worden gestart met een bijzondere aandacht voor onder andere de 
gezondheidszorg en mobiliteit. Op die manier wil de Commissie komen tot een actieplan rond het 
gebruik van AI in de publieke sector. 

Ecosysteem van vertrouwen 

Volgen de Commissie is er nood aan regelgevend kader om het vertrouwen van burgers, 
overheden en bedrijven in AI te versterken, en zo het gebruik ervan te bevorderen. Het 
regelgevend kader voor AI in Europa moet een uniek ecosysteem van vertrouwen creëren. Twee 
factoren zouden dat vertrouwen kunnen aantasten of ondermijnen. Enerzijds bestaat het risico 
dat AI-toepassingen fundamentele rechten (zoals privacy, non-discriminatie en 
gegevensbescherming) niet respecteren. Anderzijds zijn er ook veiligheidsrisico’s verbonden aan 
AI-systemen en blijft de toewijzing van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zulke 

 
209  Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité Van De Regio's – Een Europese datastrategie, COM(2020) 66 
final, 19 februari 2020. 

210  European Commission, Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European 
Economic and Social Committee - Report on the safety and liability implications of Artificial Intelligence, the 
Internet of Things and robotics, COM(2020) 64 final, 19 February 2020. 

211  Gils, T., Wauters, E., Bénichou, B. en De Bruyne, J., Artificiële Intelligentie in de EU: inzetten op vertrouwen en 
voortreffelijkheid, De Juristenkrant, 26 februari 2020. 
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systemen onzeker. Die risico’s rechtvaardigen een aangepast regelgevend kader. Hoewel er al 
een uitgebreid regelgevend kader bestaat dat (ook) van toepassing is op AI-applicaties 
(bijvoorbeeld productaansprakelijkheid/veiligheid en consumentenbescherming) zorgen 
bepaalde eigenschappen van AI, zoals de ondoorgrondelijkheid van besluitvorming of 
mogelijkheid tot self-learning voor problemen bij de toepassing van zulke regelgeving. De 
Commissie vindt het daarom belangrijk om na te gaan of het toepasselijk EU-regelgevend kader 
al dan niet moet aangepast moet worden om de potentiële risico’s van AI op te vangen. 
Verschillende Europese landen hebben al de eerste stappen naar regelgeving rond AI gezet. Als 
de EU er dus niet in slaagt een gemeenschappelijke aanpak voor te stellen, bestaat het risico dat 
fragmentatie de vooropgestelde doelstellingen van vertrouwen, voortreffelijkheid en 
rechtszekerheid ondermijnt. 

Het nieuwe regelgevende kader voor AI zou de voormelde doelstellingen moeten bereiken zonder 
innovatie af te remmen of een te zware last op bedrijven te leggen. Daarvoor wordt een risk-
based approach voorgesteld. Die houdt in dat ‘risicovolle’ AI-systemen aan strenge bepalingen 
worden onderworpen. Twee voorwaarden worden naar voor geschoven waaraan cumulatief moet 
worden voldaan alvorens een AI-systeem risicovol zou zijn. Enerzijds wordt gekeken naar de 
specifiek sector waar een bepaalde AI-toepassing zal worden gebruikt. Voorbeelden zijn 
gezondheidszorg, mobiliteit en bepaalde delen van de openbare sector. Anderzijds moet een AI-
applicatie in de sector zo worden gebruikt dat er een kans is dat significante risico’s kunnen 
opduiken. Niet elk gebruik van AI in een bepaalde sector brengt immers grote risico’s met zich 
mee (bijvoorbeeld gebruik van AI enkel voor het vastleggen van een doktersafspraak). Het 
risiconiveau zou kunnen beoordeeld worden aan de hand van de impact op de betrokken partijen. 
De toepassing van die cumulatieve criteria zou verzekeren dat het regelgevend kader doelgericht 
en rechtszekerheid biedt. 

11.8 De intensifiëring van robotisering, mede onder 
invloed van COVID-19 

Een rapport van het ITIF212 stelt dat naarmate de acceptatie en het gebruik van robotica 
toenemen, steeds meer productie terug naar ontwikkelde landen zal verplaatst worden. Bedrijven 
over de hele wereld gebruiken steeds meer robots. Volgens de International Federation of Robots 
groeide het wereldwijde gemiddelde voor industriële robots per 10.000 productiearbeiders van 66 
in  2015 tot 85 in 2017. Met de integratie van AI en andere verbeteringen (bv. betere sensoren, 
machine vision,…) gaat men ervan uit dat robotica in de volgende 10 jaar een hoge vlucht zal 
nemen en tot grotere efficiëntie en performantie van productieprocessen zal leiden. Daar waar 
de informatietechnologieën tot decentralisatie van het productieproces hebben geleid, mede in 
de zoektocht naar goedkopere arbeidskrachten, verwacht men dat robotica en AI het 
tegenovergestelde effect zullen hebben en tot reshoring van de productie naar het thuisland zal 
leiden. 

 
212  Atkinson, R.D., Information Technology & Innovation Foundation, Robotics and the future of production and 

work, october 2019. 
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Er is wereldwijd, in het bijzonder in de ontwikkelde landen, nood aan een productiviteitsverhoging. 
Robotica zouden hiertoe kunnen bijdragen213. Ondanks de hoge arbeidsproductiviteit daalde de 
productiviteitsgroei in België bijvoorbeeld sterk vanaf eind de jaren negentig, en meer dan in 
andere geavanceerde economieën. Sinds 1998 bedroeg de productiviteitsgroei gemiddeld 0,8% 
in België, tegen 1,4% in OESO-landen met een hoog inkomen en 1% in de buurlanden. De lage 
productiviteitsgroei in België is te wijten een zwakke technologiediffusie, een lage 
bedrijfsdynamiek, een gebrekkige concurrentie in de dienstensector en een verslechtering van 
de fysieke infrastructuur.214 AI is een “general-purpose” technologie met het potentieel om de 
productiviteit in een brede waaier van sectoren substantieel te verhogen. Naarmate robots 
goedkoper, flexibeler en autonomer worden (onder meer dankzij AI), zullen ze wereldwijd de groei 
stimuleren en de globale toeleveringsketens veranderen. Het rapport merkt daarbij op dat 
ontwikkelde economieën met hogere lonen een grotere productiviteitsstijging mogen verwachten 
dan landen met lagere lonen. Een aantal factoren draagt hiertoe bij: enerzijds de lagere 
arbeidskosten in de opkomende economieën die minder stimulans bieden om 
automatiseringstechnieken zoals robotica te gebruiken, anderzijds de nieuwe 
productieprocessen die kortere productieruns, kleinere fabrieken en hogere productiviteit mogelijk 
maken. The Economist Intelligent Unit215 verwacht dat de gangbare praktijk om diensten tegen 
lagere kost te outsourcen naar opkomende economieën onder druk zal komen te staan naarmate 
ontwikkelde economieën erin slagen AI-technologieën tegen een hogere snelheid te incorporeren 
waardoor machines hetzelfde werk sneller en goedkoper in het thuisland kunnen uitvoeren. 

Naarmate de COVID-19-pandemie aanhoudt, zijn de risico's die inherent zijn aan wereldwijde 
toeleveringsketens duidelijker dan ooit. In plaats van te wachten op een terugkeer naar de 
normale gang van zaken, met productieactiviteiten geconcentreerd in landen waar de arbeid 
goedkoop en overvloedig is, is de kans groot dat de coronacrisis de deur opent naar een 
herlocalisatie waarbij Europa opnieuw en intenser wordt geïndustrialiseerd. De evolutie naar een 
verdere robotisering behoort dan tot de mogelijkheden. 

Er zijn nog andere tendensen die door COVID-19 worden versterkt en mogelijk tot een 
intensifiëring van de robotisering aanleiding kunnen geven. De wereldwijde pandemie heeft een 
enorme impact op de werkgelegenheid in tal van sectoren. Automatiseringsoplossingen die 
twintig jaar geleden nog ondenkbaar waren, zijn tot bloei gekomen tijdens de pandemie door de 
convergentie van technologieën zoals computer vision, machine learning & AI, open source 
robotbesturingssystemen en mobiele componenten en sensoren. In een turbulente markt, en 
vooral in een turbulente arbeidsmarkt, lijken investeerders geneigd te zijn te willen investeren in 
robots. Toeleveringsketens in de logistieke sector en de maakindustrie worden geconfronteerd 
met uitdagingen van een groeiend tekort aan arbeidskrachten, toenemende 
consumentenverwachtingen en flexibiliteit. AI-gebaseerde automatiseringsoplossingen kunnen 
bijdragen in het beantwoorden van deze uitdagingen en de efficiëntie en productiviteit opdrijven. 
Automatiseringsoplossingen zijn in de eerste plaats bedoeld om handenarbeid in repetitieve en 

 
213  Graetz, G. and Michaels, G. (2015). Robots at work, IZA, Discussion Paper No. 8938. Graetz en Michaels 

toonden aan dat robotverdichting leidde tot een jaarlijkse groei van het BBP en de arbeidsproductiviteit van 0,37 
respectievelijk 0,36 procentpunt tussen 1993 en 2007 in 17 bestudeerde landen, hetgeen overeenkomt met een 
totale BBP-aangroei van 10%. Aanvullend onderzoek door dezelfde onderzoekers bevestigt dat investeringen 
in robots tussen 1993 en 2016 hebben bijgedragen tot 10% van de BBP-groei per capita in de OESO-landen. 

214  OECD, OECD Economic Surveys. Belgium, February 2020, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/1327040c-en.  

215  The Economist Intelligence Unit. (2018). Intelligent Economies: AI’s transformation of industries and society. 

https://doi.org/10.1787/1327040c-en
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eenvoudige processen te vervangen, maar in de toekomst wordt verwacht dat collaboratieve 
robots steeds meer zullen geïntegreerd worden in complexe productieprocessen.216  

Een andere door het coronatijdperk versterkte trend is dat robots taken kunnen verrichten die 
mensen thans niet meer veilig kunnen uitvoeren. Het betreft dan vooral taken in de 
gezondheidszorg (bv. delivery robots (quadcopter-drones) die besmettelijke monsters naar 
laboratoria vervoeren, gespecialiseerde robots voor de desinfectering van ziekenhuizen met 
ultraviolet licht, mobiele robots voor voedselbedeling in quarantaine-afdelingen, robots voor de 
afname van bloedmonsters,…) en de openbare veiligheid (robots voor de desinfectie van 
openbare ruimtes, drones om geïnfecteerde burgers te identificeren en sociale afstandsregels te 
handhaven, tele-operende robots die optreden als makelaar om klanten uit 
veiligheidsoverwegingen eigendommen te laten zien vanachter een computer, verlichting door 
drones tijdens nachtelijke bouwwerkzaamheden,…). Belangrijke vaststelling is dat robots hierbij 
geen mensen vervangen, maar enkel taken uitvoeren die een persoon niet veilig kan uitvoeren 
of de werkdruk van de hulpverleners verleners.217 

  

 
216  Nichols, G., Robots are taking over during COVID-19 (and there’s no going back), April 29 2020. 

https://www.zdnet.com/article/robotics-firms-seeing-strong-backing-during-covid-19-pandemic/ 
217  Murphy, R.R., Adams, J, Gandudi, V., The unsung heroes of the COVID-19 crisis? Robots., April 23 2020. 

https://www.fastcompany.com/90494765/the-unsung-heroes-of-the-covid-19-crisis-robots  

https://www.fastcompany.com/90494765/the-unsung-heroes-of-the-covid-19-crisis-robots



