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14 AI en de overheid 

14.1 Het gebruik van AI bij de overheid 
De afgelopen jaren hebben overheden wereldwijd aanzienlijke inspanningen geleverd om van 
traditionele processen en diensten over te stappen naar volledig gedigitaliseerde oplossingen. 
Ook al was geen enkele overheid technologische voorbereid om het hoofd te bieden aan een 
crisis met de omvang van COVID-19, werden overheden niettemin getriggerd om actie te 
ondernemen. Daarbij hebben ze gehalte van jaren technologische vooruitgang gecomprimeerd 
in een paar weken en maanden. Het Observatory of Public Sector Innovation402 stelt vast dat 
deze inspanningen geconcentreerd zijn op drie gebieden: 

 de overgang naar digitale processen en diensten; 
 digitale accuraatheid en op maat getailleerde communicatie met het publiek;  
 digitale innovatie en transformatie door toegewijde teams, handleidingen, databases van 

kennisbronnen en partnerschappen.  

Het potentieel van AI voor bovenstaande ontwikkelingen en voor overheidsdiensten is veelvuldig. 
De ontwikkeling van AI-technologieën heeft nu al invloed op de manier waarop de publieke sector 
werkt en beleid ontwikkelt ten behoeve van burgers en bedrijven. Toepassingen raken aan 
sectoren zoals regelgeving, gezondheidszorg, sociaal beleid, transport, beveiligingsdiensten en 
duurzame ontwikkeling(sdoelstellingen). Hoewel AI innovaties in de overheidswerking kan 
bevorderen, is het niet altijd de aangewezen oplossing voor elk probleem. Daartoe moeten 
alternatieven worden geanalyseerd en afwegingen gemaakt die zijn gebaseerd op een goed 
begrip van de behoeften van de gebruiker. Tevens moet rekening gehouden worden met heel 
wat organisatorische, technologische, infrastructurele, personele en juridisch-ethische 
beschouwingen alvorens de weg van AI in te slaan.403 

Overheden in OESO-landen experimenteren met en implementeren AI-projecten die gericht zijn 
op een betere en efficiëntere openbare dienstverlening en organisatiemanagement (bijv. tijd 
besparen die ambtenaren besteden aan klantenondersteuning en administratieve taken). Zij 
worden daartoe enigszins ook gedwongen, gelet op de steeds complexere maatschappelijke 
uitdagingen en de budgettaire krapte. Bovendien worden ze geconfronteerd met steeds mondiger 
burgers die meer en meer vertrouwd raken met AI bijvoorbeeld via digitaal bankieren, virtuele 
assistenten en e-commerce en die een hogere efficiëntie en performantie van de overheid 
verwachten. En hierin ligt nu precies het potentieel van AI voor de overheid. Indien AI-
technologieën correct worden ontworpen en geïmplementeerd, zouden ze in het gehele 
beleidsvormingsproces kunnen worden geïntegreerd, hervormingen van de publieke sector 
kunnen ondersteunen en de productiviteit van de publieke sector kunnen verbeteren.404 AI-
instrumenten kunnen de efficiëntie en kwaliteit van veel procedures in de publieke sector 
verbeteren, door bijvoorbeeld burgers de mogelijkheid te bieden om van meet af aan op een meer 

 
402  OECD, Observatory of Public Sector Innovation & Mohammed Bin Rashid Centre for Government Innovation, 

Embracing innovation in Government. Global Trends 2020, July 2020. 
403  OECD, Observatory of Public Sector Innovation (OPSI), Hello, World: Artificial intelligence and its use in the 

public sector, OECD Working Papers on Public Governance No. 36, 2019. 
404  OECD (2019). Artificial Intelligence in Society, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eedfee77-en.  

https://doi.org/10.1787/eedfee77-en
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flexibele, effectieve en gepersonaliseerde manier betrokken te worden bij de ontwikkeling van 
diensten. Onder meer in volgende domeinen kan AI het overheidsfunctioneren ondersteunen405: 

 Automatiseren van routinematige, repetitieve processen. In theorie is dit de meest 
gemakkelijke en algemeen gangbare toepassing van AI. Denk bijvoorbeeld aan het versturen 
van tax reminders, het verwerken van betalingen, het handhaven van voorschriften of innen 
van boetes, en het stroomlijnen van een groot aantal backofficefuncties zoals de 
loonadministratie. AI-systemen kunnen bijvoorbeeld ook documenten die centraal 
binnenkomen, automatisch sorteren en doorsturen naar de relevante dienst. Of nog, helpen 
om de achterstand in dossierafhandelingen te verkleinen door bijvoorbeeld in bepaalde 
gevallen zelf een afhandelingswijze voor te stellen en in complexere gevallen het dossier als 
dusdanig markeren. Ze kunnen de overheid ook helpen om de effectiviteit van haar beleid 
beter te traceren en te evalueren om zo aan meer adaptieve beleidsvoering te doen. 

 Patroonherkenning en betere voorspelling. Voorspellende algoritmen worden al langer 
gebruikt in openbare diensten, bijvoorbeeld om het risico op ziekenhuisopnames te 
voorspellen of het risico op recidive in te schatten in het strafrecht. Nieuwere toepassingen 
betreffen het voorspellen van examenresultaten of arbeidsprestaties of helpen overheden bij 
risicobeoordelingen van geweld, het voorzien van inbreuken of het herkennen van 
afwijkende patronen zoals fraude. Het Departement Landbouw en Visserij gebruikt een AI-
toepassing voor het controleren van de correctheid van aangiftes voor de mestbank op basis 
van automatisch geïnterpreteerde satellietfoto’s. Het Agentschap Opgroeien gebruikt AI bij 
het voorspellen van welke opvangvoorzieningen een verhoogd risico hebben op negatieve 
inspecties. De VDAB experimenteert met AI-systemen om cv’s te matchen aan jobs. 

 Verbetering van de interacties met en dienstverlening aan burgers. Overheden gebruiken 
verschillende soorten bots in hun dagelijkse interactie met de burger. Taal- en 
spraakprogramma’s worden veelvuldig ingezet door overheden om burgers bij te staan in 
het ontleden en begrijpen van wet- en regelgeving of om grootschalige consultaties te 
interpreteren, om vertalingen in realtime mogelijk te maken bij internationale bijeenkomsten 
of nog bij de omgang met vluchtelingen en reizigers. AI kan ook gebruikt worden om online 
of via sms gedragsturende berichten te versturen, bijvoorbeeld op het vlak van de 
volksgezondheid. Via chatbotapplicaties kan ook vlot informatie bezorgd worden of kunnen 
individuen met bepaalde vragen doorverwezen worden naar de juiste dienst, 24 uur op 24, 
7 dagen op 7. Ze kunnen helpen met het beantwoorden van complexe formulieren via 
automatische invullingen of door informatie op te vragen via een interactieve chatbot. Zelfs 
nog vóór een aanvraag wordt ingediend, kunnen AI-systemen individuen op maat gemaakte 
(combinaties van) diensten aanbieden, bijvoorbeeld op basis van bepaalde 
levensgebeurtenissen, zoals een verhuizing, jobverlies, ziekte, huwelijk, of geboorte. Als 
gevolg hiervan kan de overheid niet enkel kosten besparen maar ook op een efficiëntere en 
kwalitatievere manier haar diensten verlenen, en zelfs op automatische wijze bepaalde 
rechten toekennen. Het Agentschap Informatie Vlaanderen experimenteert met chatbots om 
de dienstverlening te versterken.406 Het betreft onder meer het gebruik van chatbots om de 

 
405  AI and Government, the OECD Forum Network, https://www.oecd-forum.org/rooms 
406  Smuha, N.A. Artificiële intelligentie bij de overheid. Opportuniteiten en uitdagingen vanuit ethisch-juridisch 

perspectief, Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, Themanummer digitale overheid, nr. 04, 2019. 
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werking van het callcenter te ondersteunen, en het gebruik van spraakassistenten zoals Siri 
of Alexa om vragen van burgers om informatie automatisch te beantwoorden.407 

 Computer vision. Computer vision kent al nuttige toepassingen in de domeinen van veiligheid 
en bewaking. In combinatie met sensoren laat het een integraal management toe van 
infrastructuren (loopt een brug bijvoorbeeld het risico om in te storten?) en de opvolging van 
regelgeving (stoot dit bedrijf meer dan de toegelaten hoeveelheden vervuilende stoffen uit?). 
Bij het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek wordt AI ingezet voor de 
vroegtijdige detectie van ziekten bij gewassen en vee.  

 Robotica. Robots kunnen erg handig zijn bij het betreden van gevaarlijke en onveilige 
omgevingen, bijvoorbeeld na natuurrampen. Er zijn nog tal van andere toepassingen 
mogelijk in en rond openbare diensten, zoals schoonmaak en onderhoud. Tenslotte kunnen 
ook drones voorzien van AI-toepassingen een ondersteunende rol spelen, bijvoorbeeld op 
het vlak van ruimtelijke ordening. 

 Sociale programma’s (zie ook verder). Voorspellende algoritmes kunnen losgelaten worden 
op grote hoeveelheden bevolkingsdata zodat aangepaste sociale beleidsmaatregelen 
kunnen ontwikkeld en gericht ingezet worden. 

 Modernisering van het onderwijs. Educatieve technologie (zie meer uitgebreid hierover in 
hoofdstuk 13) staat in haar kinderschoenen maar kent een sterke opmars. AI wordt hier 
gebruikt om het lesgeven en het leren te ondersteunen. Dit kan gaan van apps om huiswerk 
te begeleiden, over robots om te leren coderen tot software om de administratie te 
vereenvoudigen. 

 Versterking van de democratie. Onze samenleving digitaliseert snel en heeft ook invloed op 
de werking van de democratische instellingen. De vraag stelt zich hoe digitale tools optimaal 
kunnen worden ingezet om de democratie en haar basiswaarden — vrijheid van 
meningsuiting, recht van initiatief, stemrecht, gelijkheid — te versterken. Digitale 
informatieverstrekking en e-participatie zijn sporen die hierbij gevolgd worden. AI-tools 
worden in experimenten van e-democratie gebruikt om deelnemers bij te staan in het 
interpreteren van het opinielandschap door clusters van opvattingen te tonen of inzichtelijk 
voor te stellen hoe opvattingen van mensen zich tot elkaar verhouden. Daarnaast worden op 
AI gebaseerde participatieplatforms opgericht waardoor burgers kunnen worden gehoord en 
interactie kunnen hebben met overheden. 

Een JRC-studierapport onderscheidt een technologische classificatie van 10 
toepassingsdomeinen (AI-typologieën).408 De overheidssector in de Europese lidstaten maakt 
hoofdzakelijk gebruik van 4 toepassingen: 

 De grootste meerderheid omvat chatbots, intelligente digitale assistenten, virtuele agenten 
en aanbevelingssystemen (51 waargenomen praktijkgevallen) 

 Ook in het domein van predictieve analyse, patroonherkenning, simulatie en datavisualisatie 
kan een interessant aantal praktijkgevallen worden waargenomen (36) 

 Twee typologieën met een gelijkaardig aantal waargenomen toepassingen (29), nl. computer 
vision en identiteitsherkenning enerzijds en expert en rule-based systemen en algoritmische 
besluitvorming anderzijds 

 
407  Vlaams Hervormingsprogramma 2020, 3 april 2020. 
408  Misuraca, G., and van Noordt, C., European Commission, Joint Research Centre, Overview of the use of and 

impact of AI in public services in the EU, EUR 30255 EN, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-19540-5, doi: 10.2760/039619, JRC120399. 
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Alles samen zijn deze 4 typologieën goed voor twee derde (143 van de 230 waargenomen 
praktijkgevallen in de overheidssector) van de huidige opgemaakte database en geven een 
indicatie over de richting waarin AI bij de overheid uitgaat. De onderzoekers geven aan dat de 
voorliggende inventaris geenszins mag gezien worden als een representatieve foto van de 
huidige staat van het AI-gebruik in de overheidssector, maar eerder moet opgevat worden als 
een illustratie en beginpunt van verder onderzoek. 

Tabel 26: AI bij de overheid, huidige en prospectieve technologieën en aanwendingen in de Europese lidstaten 

AI-typologie Omschrijving Voorbeeld Aantal praktijkgevallen 
in de EU 

Audio verwerking Deze AI-toepassingen zijn 
in staat om geluid, muziek 
en andere audio-inputs, 
met inbegrip van spraak, 
te detecteren en te 
herkennen. 
Stemherkenning en 
transcriptie van gesproken 
woorden behoren tot de 
mogelijkheden. 

Corti in Denemarken wordt 
gebruikt om de audio van 
noodoproepen te 
verwerken met het doel na 
te gaan of de beller 
mogelijk een hartaanval 
heeft gehad. 

8 

Chatbots, Intelligente 
digitale assistenten, 
virtuele agenten 
aanbevelingssystemen 

Het gaat hier om vormen 
van virtuele assistenten of 
online ‘bots’ voor 
generieke adviezen of 
gedragsgebonden 
aanbevelingen. 

In Letland wordt de 
chatbot UNA gebruikt om 
regelmatig gestelde 
vragen te beantwoorden 
over het registratieproces 
van bedrijven. 

52 

Cognitieve robotica, 
procesautomatisering 
en geconnecteerde, 
automatische voertuigen 

Het gemeenschappelijk 
kenmerk van deze 
technologieën is 
procesautomatisering, die 
wordt verwezenlijkt door 
gerobotiseerde hardware 
en software. 

Het gebruik van 
zelfrijdende 
sneeuwploegen in een 
luchthaven in Noorwegen 
met het oog op verbeterde 
sneeuwruiming op 
landingsbanen. 

16 

Computer vision en 
identiteitsherkenning 

Gebruik van enige vorm 
van beeld, video of 
gezichtsherkenning om 
informatie in te winnen 
over de externe omgeving 
en/of de identiteit van 
specifieke personen of 
objecten. 

In Estland is het SATIKAS-
systeem in gebruik die in 
staat is om gemaaide 
grasvelden op 
satellietbeelden te 
detecteren.  

29 

Expert en rule-based 
systemen, algoritmische 
besluitvorming 

De reden waarom deze 
ogenschijnlijk 
verschillende AI-
ontwikkelingen in één 

Selectie van 
kinderdagverblijven in 
Warschau. Het algoritme 
bekijkt data die 

29 
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typologie worden 
ondergebracht, is hun 
overheersende gerichtheid 
op het faciliteren of 
volledig automatiseren van 
besluitvormingsprocessen 
die relevant zijn voor de 
private en de publieke 
sector. 

aangeleverd worden door 
ouders tijdens de 
registratie, berekent een 
score en wijst automatisch 
kinderen toe aan 
individuele verblijven. 

AI-empowered 
kennismanagement 

Het gemeenschappelijk 
element hier is het 
onderliggend vermogen 
van AI om raadpleegbare 
collecties te creëren van 
praktijkomschrijvingen, 
teksten en andere bronnen 
die vervolgens kunnen 
gedeeld worden met 
experten voor verdere 
analyse. 

In Slovakije wordt een AI-
systeem bij de overheid 
gebruikt om hulp te bieden 
bij het browsen en vinden 
van relevante semantische 
data. 

12 

Natuurlijke 
spraakverwerking, tekst 
mining en spraakanalyse 

Deze AI-toepassingen zijn 
in staat om spraak te 
herkennen en te 
analyseren, teksten te 
schrijven en te 
communiceren. 

In Dublin analyseert een 
AI-systeem opinies van 
burgers om een overzicht 
te bekomen van de 
voornaamste 
bekommernissen en dit 
door lokale twitter tweets 
te analyseren met diverse 
algoritmen.  

19 

Machine Learning, Deep 
Learning 

Hieronder vallen AI-
oplossingen die niet onder 
een andere typologie 
kunnen geclassificeerd 
worden. 

In Tsjechië wordt AI 
gebruikt bij sociale 
diensten om burgers toe te 
laten zo lang mogelijk in 
hun dagdagelijkse 
omgeving te verblijven. 

17 

Predictieve analyse, 
simulatie en 
datavisualisatie 

Deze AI-toepassingen 
leren op basis van 
omvangrijke datasets om 
patronen in de data te 
identificeren die 
vervolgens worden 
gebruikt om nieuwe 
configuraties te 
visualiseren, te simuleren 
of te voorspellen. 

Sinds 2012 gebruikt de 
stadspolitie van Zürich 
software om inbraken te 
voorspellen. Op basis van 
deze voorspellingen kan 
politie vooruit gestuurd 
worden om deze zones te 
controleren en inbraken te 
voorkomen. 

37 
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Security analyse en 
dreigingsintelligentie 
(threath intelligence) 

Hier wordt gerefereerd 
naar AI-systemen die 
belast zijn met het 
analyseren en monitoren 
van security informatie en 
het voorkomen of 
detecteren van 
kwaadwillige activiteiten. 

Bij de Noorse Nationale 
Veiligheidsautoriteit wordt 
een nieuw systeem 
gebruikt, gebaseerd op 
machine learning, dat de 
automatische analyse van 
om het even welke  
gedetecteerde malware  
toelaat teneinde de 
cybersecurity te 
verbeteren. 

11 

 De onderzoekers van JRC hebben de AI-initiatieven per lidstaat in kaart gebracht. Hierna volgt 
het resultaat van hun samengestelde database (tussen mei 2019 en februari 2020) van 230 
praktijkgevallen, opgesplitst naar nationaal/regionaal en lokaal beleidsniveau. 

Tabel 27: AI in overheidsdiensten – lokalisering van de waargenomen initiatieven per lidstaat 

 Beleidsniveau van de overheidsdienst Totaal AI-strategie 
gepubliceerd 

 Nationaal Regionaal Lokaal Interstatelijk   

Oostenrijk 3    3  

België  2 10   12  

Bulgarije   3  3  

Kroatië 1    1  

Cyprus 1    1 Ja 

Tsjechië 3    3 Ja 

Denemarken 7 2 7  16 Ja 

Estland 11 1 2  14 Ja 

Finland 5  2  7 Ja 

Frankrijk 11  1  12 Ja 

Duitsland 2 2 1  5 Ja 

Griekenland   1  1  

Hongarije 1    1  

Ierland 2  1  3  

Italië 2 3 4  9  

Letland 11  1  12 Ja 

Litouwen 3  1  4 Ja 

Luxemburg 1    1 Ja 
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Malta 4  4  8 Ja 

Nederland 10 1 8  19 Ja 

Noorwegen 7  4  11 Ja 

Polen 8  2  10  

Portugal 12  6  18 Ja 

Roemenië   3  3  

Slovakije 7    7  

Slovenië 1   1 2  

Spanje 3  7 2 12  

Zweden 5 1 4 2 12 Ja 

Zwitserland 6 3 3  12 Ja 

VK 3  5  8 ja 

Totaal 132 23 70 5 230  

Er kan geen correlatie gevonden worden tussen de omvang van een land in termen van 
bevolking/bnp en het aantal waargenomen initiatieven. Portugal en Nederland staan elk in voor 
8% van de totale AI-initiatieven, op nauwe voet gevolgd door Denemarken (7%) en Estland (6%). 
Pas dan volgen de eerste grotere landen in de rangschikking, nl. Frankrijk en Spanje die elk goed 
zijn voor 5% van de waargenomen initiatieven. België bevindt zich met 12 waargenomen 
initiatieven op gelijke hoogte hiervan. In België is het regionale beleidsniveau (op basis van de 
database) de voortrekker van AI-toepassingen: praktisch de helft van waargenomen regionale 
AI-initiatieven situeren zich in België. 

Wordt gekeken naar de overheidsdiensten waarin AI wordt toegepast, dan zijn de vaakst 
terugkomende functies ‘Algemene publieke diensten’ (76 cases), Economische zaken (40 cases) 
en Gezondheid (41 cases). 

Tabel 28: AI in overheidsdiensten  - betrokken diensten bij de waargenomen initiatieven per lidstaat 

 Algemene 
diensten 

Sociale 
bescher-

ming 

Defen-
sie 

Aanbeste-
dingen& 

veiligheid 

Economie milieu Huis-
vesting 

Health Recrea-
tie 

Onder-
wijs 

Totaal 

Oostenrijk 2 1         3 

België  5  1  2 2  2   12 

Bulgarije 1        2  3 

Kroatië        1   1 

Cyprus       1    1 

Tsjechië 1 1     1    3 

Denemarken 4 1   2  4 5   16 

Estland 6 1  2 3  2    14 
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Finland 3    1   3   7 

Frankrijk 3 1  3 3  1   1 12 

Duitsland 2   2 1      5 

Griekenland     1      1 

Hongarije 1          1 

Ierland 2       1   3 

Italië 3 1   1   2 1 1 9 

Letland 3  1 2 5   1   12 

Litouwen 1   1 1   1   4 

Luxemburg 1          1 

Malta 2    2  2 1  1 8 

Nederland 3 4  8 3  1    19 

Noorwegen 5  1  3   1  1 11 

Polen 2 1 1 1 2  1 1  1 10 

Portugal 2 1   4 1  8  2 18 

Roemenië 1   2       3 

Slovakije 6       1   7 

Slovenië 1    1      2 

Spanje 3   1 2  1 4 1  12 

Zweden 3 2  1   2 4   12 

Zwitserland 9   2 1      12 

VK 1   2 2   3   8 

Totaal 76 14 4 27 40 3 14 41 4 7 230 

Wordt gekeken naar de doelstelling van AI, wordt onderscheid gemaakt tussen vijf categorieën 
van overheidstaken: 

 Handhaving. Deze toepassingen van AI houden verband met de handhaving van bestaande 
regelgeving, waarin doelstellingen worden vooropgesteld of geprioriteerd. 

 Regelgevend onderzoek, analyse en monitoring. Deze categorie verwijst naar AI-
toepassingen die het besluitvormingsproces ondersteunen, zoals het verzamelen, monitoren 
en analyseren van data met het oog op de versterking van de mogelijkheden van de 
beleidsmakers tot het nemen van beslissingen en deze meer evidence based te maken. 

 Toewijzing. Deze AI-systemen worden gebruikt om de toekenning van voordelen of rechten 
aan burgers te ondersteunen of te geleiden. 

 Overheidsdiensten en engagement. Deze AI-toepassingen omvatten de ondersteuning van 
dienstverlening aan burgers en bedrijven of de facilitering van de communicatie met en de 
participatie van het publiek. 
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 Intern management. Het betreft de bijstand in het management van de interne organisatie, 
zoals human resources, aanbestedingen, ICT-systemen,… 

De meeste AI-toepassingen worden ingezet om de beleidsmakers te ondersteunen in de 
voorziening van publieke diensten of om het engagement en betrokkenheid bij het beleid te 
versterken (38%). Daarna volgen handhaving (20%) van bestaande regelgeving en de 
verbetering van het intern management (20%). De toewijzing van voordelen en rechten is slechts 
in 5% van de waargenomen AI-toepassingen een doelstelling op zich, terwijl 17% van de AI-
toepassingen zich toeleggen op het ondersteunen van de ambtenaren in de verzameling en 
visualisering van data afkomstig uit verschillende bestaande bronnen. 

Tenslotte kan nog iets gezegd worden over het innovatiepotentieel van de AI-toepassingen op 
basis van onderstaande classificatie: 

 Technische/incrementele verandering. De toepassing van AI-systemen zonder dat er 
verdere (organisatorisch) vervolgstappen aan verbonden worden zoals het gebruik van 
chatbots met beperkte functies. 

 Duurzame/organisatorische verandering. Doet zich voor wanneer AI erin slaagt bestaande 
organisatorische praktijken te wijzigen waardoor organisatorische processen en /of taken 
van het overheidspersoneel veranderen, zoals het gebruik van procesautomatisering bij de 
afhandeling van grote aantallen verzoeken en aanvragen waardoor tijd wordt vrijgemaakt 
voor andere taken. 

 Disruptieve/transformatieve verandering. Wordt geassocieerd met nieuwe modellen van 
overheidsdienstverlening die niet mogelijk zouden zijn zonder AI-technologieën, zoals de 
preventieve diensten van sociale bescherming of het gebruik van chatbots met 
vergevorderde functies voor de burgers. 

 Radicale/transformatieve verandering. Doet zich voor wanneer AI grootschalige 
veranderingen in bestaande beleids- en governancepraktijken mogelijk maakt, 
beleidshervormingen of nieuwe dienstenmodellen faciliteert, interorganisatorische 
hervormingen versnelt,… 

In onderstaande tabel wordt het innovatiepotentieel geassocieerd met de 10 AI-typologieën. 

Tabel 29: Inschatting van het innovatiepotentieel 

AI-typologie Technisch/ 

Incrementeel 

Duurzaam/ 

organisatorisch 

Disruptief/ 

transformaitef 

Radicaal/ 

transformatief 

Totaal 

Audio verwerking 4 2 2  8 

Chatbots, Intelligente 
digitale assistenten, 
virtuele agenten 
aanbevelingssystemen 

34 8 9 1 52 

Cognitieve robotica, 
procesautomatisering 
en geconnecteerde, 
automatische 
voertuigen 

2 8 6  16 

Computer vision en 
identiteitsherkenning 

18 9 2  29 
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Expert en rule-based 
systemen, 
algoritmische 
besluitvorming 

11 8 9 1 29 

AI-empowered 
kennismanagement 

8 1 2 1 12 

Natuurlijke 
spraakverwerking, 
tekst mining en 
spraakanalyse 

12 2 3  17 

Machine Learning, 
Deep Learning 

10 4 5  19 

Predictieve analyse, 
simulatie en 
datavisualisatie 

22 12 3  37 

Security analyse en 
dreigingsintelligentie 
(threath intelligence) 

6 4 1  11 

Totaal 127 58 42 3 230 

Meer dan de helft van de huidige AI-toepassingen (127) brengen enkel incrementele of 
technische veranderingen mee voor de betrokken overheidsinstelling of agentschap. Chatbots en 
predictieve analyse voeren daarbij de boventoon in de Europese overheidsadministraties. Een 
bemoedigende vaststelling is dat de tweede cluster (58 AI-toepassingen) en derde cluster (42 AI-
toepassingen) samen de eerste cluster van incrementele AI-innovatie dicht op de voet volgen. 
Het betreft AI-toepassingen die duurzame organisatorische of disruptieve veranderingen in de 
organisatie met zich meebrengen. AI-toepassingen met radicale veranderingen zijn eerder 
zeldzaam.  

Een geografische inschatting van het innovatiepotentieel van de AI-initiatieven kan uit 
onderstaande tabel afgeleid worden. 

 

 

Tabel 30: Lokalisering van het innovatiepotentieel 

 Incrementeel/ 

technisch 

Duurzaam/ 

organisatorisch 

Disruptief/ 

transformatief 

Radicaal/ 

transformatief 

Totaal 

Oostenrijk 3    3 

België  9 1 1 1 12 

Bulgarije 3    3 

Kroatië 1    1 
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De landen met de breedste oriëntatie naar AI-toepassingen met een technisch en incrementeel 
innovatiepotentieel zijn Portugal en Denemarken. Nederland zet met AI het sterkst in op 
duurzame organisatorische veranderingen, terwijl Spanje en Letland AI-toepassingen hanteren 
met een disruptief innovatiepotentieel. 

Cyprus 1    1 

Tsjechië 3    3 

Denemarken 11 3 2  16 

Estland 5 4 4 1 14 

Finland 4 1 1 1 7 

Frankrijk 6 4 2  12 

Duitsland 3 1 1  5 

Griekenland  1   1 

Hongarije 1    1 

Ierland 1 1 1  3 

Italië 7 1 1  9 

Letland 4 2 6  12 

Litouwen 3 1   4 

Luxemburg 1    1 

Malta 4 2 2  8 

Nederland 4 11 4  19 

Noorwegen 8 2 1  11 

Polen 3 6 1  10 

Portugal 14 3 1  18 

Roemenië 1 1 1  3 

Slovakije 5 2   7 

Slovenië 1 1   2 

Spanje 2 3 7  12 

Zweden 7 2 3  12 

Zwitserland 6 5 1  12 

VK 6  2  8 

Totaal      
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14.2 Randvoorwaarden voor de invoering van AI bij de 
overheid 

Leiderschap en vertrouwen 
Vertrouwen in AI-systemen is een sleutelwoord en een conditio sine qua non voor een 
succesvolle introductie van AI. Zonder vertrouwen ontbreekt elk fundament voor het concipiëren 
van een robuust juridisch-ethisch kader, het ontwikkelen van initiatieven, het exploreren van 
toepassingen en de concrete implementatie in beleidsdomeinen. Het strategisch belang van 
vertrouwen is dermate groot dat het een aandachtspunt moet vormen in elk van de 
randvoorwaarden. Het belang van vertrouwen wordt ook in het witboek AI409 van de Europese 
Commissie onderkend: “Nu digitale technologie een steeds centralere plaats inneemt in alle 
aspecten van het dagelijks leven, moeten de mensen er vertrouwen in kunnen hebben. Dit is een 
essentiële voorwaarde voor de aanvaarding ervan.” 

AI biedt de opportuniteit om de productiviteit en de kwaliteit van de overheidsdiensten en -
maatregelen te verbeteren. De overheid kampt echter met een vertrouwenscrisis van haar 
burgers. Uit onderstaande figuur blijkt dat het vertrouwen in de overheid in heel wat landen, onder 
meer België, sinds 2007 sterk is gedaald.410  

Figuur 134: Vertrouwen in de overheid neemt af, 2018 vs 2007 

 
Dit noopt haar om vanuit het hoogste politieke niveau de juiste toon te zetten en een aanpak te 
volgen die de nadruk legt op betrouwbare, ethische en eerlijke AI. Recent onderzoek van de 
Boston Consulting Group411 reveleert dat de steun voor overheidsgerelateerde AI correleert met 
het vertrouwen in de overheid en dat “Trust in institutions is essential if governments are to gain 

 
409  Europese Commissie, Witboek over kunstmatige intelligentie - een Europese benadering op basis van 

excellentie en vertrouwen, COM(2020) 65 final, 19 februari 2020. 
410  OECD, Embracing innovation in governments. Global Trends 2020, Observatory of Public Sector Innovation, 

2020. 
411  Carrasco, M., Mills, S., Whybrew, A., Jura, A. The citizens’perspective on the use of AI in Government, Boston 

Consulting Group, 2019. 
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the support needed to roll out AI capabilities”. Leiderschap tonen heeft het voordeel dat de 
uitgetekende strategische beleidslijnen doorsijpelen naar zowel de departementen en 
agentschappen als de lagere beleidsechelons zodat een ruime cultuurshift kan bewerkstelligd 
worden. Hiervoor moet het vertrouwen van de ambtenaren worden gewonnen en weerstanden 
worden overwonnen, onder meer door hen grondig te informeren over hoe AI hen kan bijstaan in 
het leveren van betere diensten, hen routinematige taken uit handen kan nemen en hen toe zal 
laten zich toe te leggen op meer waardevolle taken. Ontoereikend leiderschap en inefficiënte 
communicatie kunnen de uitrol van AI belemmeren, haar effectiviteit aantasten en het moreel 
ondermijnen. 

AI-strategieën moeten niet alleen in woorden worden uiteengezet maar ook in daden worden 
omgezet. De overheid moet daarom bijvoorbeeld ruimte voorzien voor flexibiliteit en 
experimenten, bijvoorbeeld in living labs en veilige sandboxes. Engagement en betrokkenheid 
van de stakeholders kan bijdragen tot het versterken van het vertrouwen in AI binnen de overheid 
(zie verder experirmenteerruimtes)    

De overheid kan het vertrouwen in AI gedreven overheidsdiensten tevens bevorderen door 
duidelijk te maken dat AI ten dienste zal staan voor ondernemingen en burgers en gebruikt zal 
worden om maatschappelijke doelen en waarden (bijvoorbeeld privacy en individuele vrijheid) te 
bevorderen en te beschermen. Ook door in te zetten op steunmaatregelen voor innovatie en O&O 
met het oog op technologische doorbraken en op actieplannen om AI gemeengoed te maken in 
het economisch weefsel door investeringen in infrastructuur en vaardigheden, een adequate 
regelgevingsomgeving en andere industriële strategische beleidsplannen, kan het vertrouwen in 
AI geboost worden. 

Het belang van datamanagement 
Datamanagement en -strategie 

Opdat AI een oplossing zou kunnen bieden voor beleidsproblemen of werkingsprocessen, is het 
belangrijk dat overheden een datamanagementsysteem op poten zetten. De omvang en het 
belang van data zullen alleen maar toenemen. Verwacht wordt dat het volume aan gegevens dat 
in de wereld wordt geproduceerd, zal groeien van 33 zetabyte in 2018 tot 175 zettabyte in 2025 
(een zetteabyte is duizend miljard gigabyte)412. 

Een gebrek aan basistechnieken voor gegevensbeheer zou het potentieel van AI immers kunnen 
fnuiken. Het is daarom belangrijk dat ambtenaren weten wat data zijn, welke types van data 
kunnen worden gebruikt, welke soort van data AI nodig heeft en hoe ze kunnen nagaan of hun 
data klaar zijn voor AI. Hierbij manifesteren zich tal van risico’s en uitdagingen zoals 
generalisation (hiermee wordt bedoeld dat een brede uitspraak wordt gedaan over een groep van 
mensen of objecten op basis van aspecten of beweringen die slechts gelden voor een beperkt 
aantal elementen), underfitting (het model slaagt er onvoldoende in de onderliggende informatie 
in de data te capteren waardoor het patroon van de data onvoldoende wordt weerspiegeld en zal 
bij een nieuwe steekproef ook slecht voorspellen), overfitting (het model is te specifiek in die zin 
dat het te veel rekening houdt en focust op eigenaardigheden en eventuele ruis waardoor het 
model wel correct voorspelt op basis van de data die gekend zijn, maar niet goed in staat is om 
op basis van nieuwe data te voorspellen), bias (vooroordelen en fouten, zowel in het algoritme 
als menselijk, zowel onbewust als bewust) en interpreteerbaarheid en verklaarbaarheid (er 

 
412  European Parliament, Artificial intelligence: threats and opportunities, News, 23 september 2020. 
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ontstaat een blackbox: het model leidt tot resultaten maar de onderliggende processen en de 
redenen waarom het model tot specifieke beslissingen komt,  zijn onverklaarbaar). 

Twee modellen bieden inzicht in hoe data de basis kunnen vormen - en nodig zijn - voor de 
implementatie van AI: de ‘Government Data Value Cycle’ en de ‘Data Science hierarchy of needs’. 
Het eerste model illustreert de levenscyclus van data alsook hoe overheden het kunnen gebruiken 
om publieke waarde te genereren. Het tweede model beoogt te verklaren waarom organisaties 
een solide gegevensverzameling nodig hebben voor effectieve AI-toepassingen (zoals Machine 
Learning). Beide modellen moeten gezien worden als een dynamisch en iteratief proces waarbij 
eerdere stappen moeten herzien worden en aan nieuwe omstandigheden aangepast worden, 
indien nieuwe informatie of benaderingen beschikbaar zijn. Zij hebben allebei een aantal 
gemeenschappelijke aandachtsgebieden waar overheden rekening mee moeten houden 
teneinde een solied gegevensbeheer en dito infrastructuur te ontwikkelen.  

Figuur 135: Government Data Value Cycle 
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Figuur 136: Data Science Hierarchy of Needs 

 
Aangezien data de fundamentele bouwstenen voor AI vormen, is de kwaliteit van data van 
doorslaggevend belang voor de succesvolle toepassing van AI. Een duidelijke datastrategie die 
overheden in staat stelt toegang te hebben tot omvangrijke, nauwkeurige en nuttige gegevens, 
de privacy te bewaken en te voldoen aan maatschappelijke en ethische normen is dan ook een 
noodzakelijke voorwaarde voor het effectief inzetten van AI. Overheden moeten weten over welke 
datasets zij beschikken en een strategische aanpak ontwikkelen voor het opbouwen van 
kwaliteitsdatasets in domeinen die rijp zijn voor AI alsook voor het verkrijgen van data uit externe 
bronnen zoals de private sector. 

Omvang van de publieke datamarkt 

De laatste jaren kan een groeiende belangstelling worden vastgesteld in de interoperabiliteit, 
openheid en deling van overheidsdata. Open data wordt immers beschouwd als een motor voor 
innovatie, economische groei, transparantie en participatie. Open data en het hergebruik van 
open datareeksen helpen bij efficiencyverbetering, bij het realiseren van lagere kosten voor 
dienstverlening en bij het behalen van sociale en milieudoelstellingen. De totale economische 
voordelen die kunnen voortvloeien uit het toegankelijk maken van overheidsdata kunnen volgens 
de Europese Commissie in de EU oplopen tot €40 miljard per jaar. De marktomvang van open 
data als aandeel van het bbp zou volgens een conservatief groeiscenario in 2025 voor de EU27 
€199,51 miljard bedragen. In een optimistisch scenario zou de marktomvang oplopen tot €334,20 
miljard. Dit impliceert een groeipotentieel van €134,69 miljard. Er wordt ook een groei verwacht 
van de werkgelegenheid in het kader van open data. De prognose is dat in 2025 het aantal directe 
en indirecte “open data werknemers” in een optimistisch scenario kan groeien tot 1,97 miljoen. 
Dit is een groeipotentieel van 884.000 aan open data gerelateerde banen. 

Bij waardecreatie liggen de kansen voor open data niet alleen in de omvang van de 
werkgelegenheid, maar ook in de manier waarop waarde kan gecreëerd worden. Om dit te 
bereiken moet er een adequaat aanbod van open datasets zijn. Een grote hoeveelheid data is 
geschikt om als open data te worden gepubliceerd, maar is niet openlijk beschikbaar. Bovendien 
zijn veel datasets in hun oorspronkelijke vorm eenvoudigweg niet geschikt om openlijk 
beschikbaar te zijn, omdat ze vertrouwelijk zijn of omdat ze persoonlijke gegevens bevatten, zoals 
medische dossiers, die geaggregeerd of geanonimiseerd moeten worden voordat ze kunnen 
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worden gedistribueerd.413 Open data lenen zich bij uitstek voor hergebruik in nieuwe producten 
en diensten en kunnen zorgen voor een efficiëntere overheid. Het openstellen van overheidsdata 
betrekt burgers sterk bij het politieke en maatschappelijke leven. Het levert ook een bijdrage aan 
beleidsgebieden zoals milieu, mobiliteit en economie. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat 
de Europese Commissie een richtlijn heeft uitgevaardigd om de opportuniteiten van open data en 
het hergebruik van overheidsinformatie (beter) te benutten (zie volgend kader). 

De PSI-richtlijn 

De richtlijn (EU) 2019/1024 van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van 
overheidsinformatie vervangt de eerdere richtlijnen van 2003 en 2013 en wil het gebruik van open 
data het en grootschalig hergebruik van overheidsinformatie en met overheidsmiddelen 
gefinancierde informatie verder versterken. De richtlijn wil ook de regelgeving aanpassen aan de 
vooruitgang op het gebied van digitale technologieën en digitale innovatie verder stimuleren, 
onder andere op het gebied van artificiële intelligentie (AI).  

De argumentatie is grotendeels sociaal-economisch. De nieuwe regels willen de economische en 
sociale kansen die worden geboden door het hergebruik van overheidsgegevens veel beter 
benutten. De overheid verzamelt, produceert, vermenigvuldigt en verspreidt de publieke sector 
een breed scala aan informatie over talrijke beleidsdomeinen waaronder technische, sociale, 
economische, juridische en milieu-informatie. Die vormen een enorme, diverse en waardevolle 
hoeveelheid data die de samenleving ten goede kunnen komen. Ze vormen een belangrijke 
grondstof voor digitale informatieproducten en -diensten. Door die informatie in een gangbaar 
elektronisch formaat aan te bieden, kunnen burgers en bedrijven nieuwe manieren vinden om de 
informatie te gebruiken en nieuwe innovatieve producten en diensten ontwikkelen. Intelligent 
gebruik van gegevens, onder meer door de verwerking via technologieën voor analyse, gebruik 
en verwerking van gegevens, zoals machinaal leren, artificiële intelligentie (AI) en internet of 
things (IoT) en zgn. ‘distributed ledger’-technologieën, kan de digitale transformatie van de 
economie en samenleving versnellen. De nieuwe regels willen de economische en sociale kansen 
die worden geboden door het hergebruik van overheidsgegevens veel beter benutten. 

Daarnaast heeft de Richtlijn bijzondere aandacht voor onderzoeksgegevens en met name voor 
de open beschikbaarheid en herbruikbaarheid van gegevens van met overheidsmiddelen 
gefinancierd wetenschappelijk onderzoek. Daarmee wil de Richtlijn bijdragen tot een betere 
verspreiding, grotere kwaliteit, minder duplicatie van onderzoek en een snellere 
wetenschappelijke vooruitgang, zowel om de maatschappelijke beleidsuitdagingen op een 
efficiënte en holistische manier aan te pakken als om de economische en sociale innovatie te 
versterken. De versterkte openbaarmaking bevordert de transparantie en verantwoording en de 
feedback van hergebruikers en eindgebruikers verbetert de kwaliteit van de verzamelde 
informatie en de uitoefening van overheidstaken. 

De richtlijn hanteert hiervoor het concept van ‘open data’ (gegevens die in een open formaat door 
iedereen voor alle doeleinden vrij kunnen worden gebruikt, hergebruikt en gedeeld, met minimale 
of geen juridische, technische of financiële beperkingen, in een formaat dat machinaal leesbaar 
is interoperabiliteit mogelijk maakt) en hanteert voor het genereren van gegevens de principes 
van ‘open door ontwerp en door standaardinstellingen’ (open by design, open by default’). 
Overheden moeten daarbij ook zorgen voor de bescherming van persoonsgegevens, ook 

 
413  Huyer, E., van Knippenberg, L., The Economic Impact of Open Data. Opportunities for value creation in Europe, 

Capgemini for the European Data Portal (European Commission), 2020. 
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wanneer informatie in een individuele dataset geen risico inhoudt dat een natuurlijke persoon kan 
worden geïdentificeerd of er wordt uitgepikt, maar die informatie mogelijk wel een dergelijk risico 
inhoudt wanneer zij wordt gecombineerd met andere beschikbare informatie. Zij moeten ook 
rekening houden met de mogelijkheden voor het hergebruik van documenten door en voor 
personen met een handicap. 

Dynamische gegevens moeten volgens de Richtlijn onmiddellijk nadat ze zijn verzameld, of in het 
geval van een handmatige actualisering onmiddellijk na de aanpassing van de 
gegevensbestanden, via een applicatieprogramma-interface (API)414 en waar mogelijk via open 
API's beschikbaar worden gesteld om de ontwikkeling van op die gegevens gebaseerde mobiele, 
internet- en cloudapplicaties te faciliteren, tenzij dit onevenredige inspanningen zou vergen. 
Technische en financiële beperkingen moeten zo snel mogelijk worden weggewerkt.  

Voor het hergebruik van documenten mogen geen voorwaarden gelden, op enkele 
uitzonderingen na die door een doel van algemeen belang worden gerechtvaardigd. 
Licentievoorwaarden moeten objectief, evenredig en niet-discriminerend zijn en mogen zo weinig 
mogelijk beperkingen leggen op het hergebruik. Standaardlicenties moeten beschikbaar zijn, 
liefst in de vorm van gestandaardiseerde openbare licenties die online beschikbaar zijn. 
Exclusiviteitsovereenkomsten moeten zo veel mogelijk worden vermeden en aan een openbaar 
onderzoek worden onderworpen. In elk geval moeten de essentiële aspecten van die regelingen 
online openbaar worden gemaakt. Hergebruik moet in principe kosteloos zijn en wanneer een 
vergoeding voor het hergebruik noodzakelijk is, moet die in beginsel beperkt blijven tot de 
marginale kosten, behalve voor bepaalde instanties die verplicht zijn inkomsten te genereren om 
een aanzienlijk deel van de kosten voor de uitoefening van hun openbare taken te dekken en 
voor overheidsondernemingen die binnen een concurrerend economisch klimaat moeten werken. 
In dat geval zijn er wel aanvullende regels. 

Voor onderzoeksgegevens hanteert de Richtlijn het principe van ‘open access’ (het kosteloos 
bieden van online toegang tot onderzoeksresultaten voor de eindgebruiker, zonder beperkingen 
op gebruik en hergebruik), de FAIR-beginselen (onderzoeksgegevens die vindbaar, toegankelijk, 
interoperabel en herbruikbaar zijn) en planning van gegevensbeheer. Ook hier moet rekening 
worden gehouden met aspecten inzake de persoonlijke levenssfeer, bescherming van 
persoonsgegevens, vertrouwelijkheid, nationale veiligheid, rechtmatige handelsbelangen, zoals 
bedrijfsgeheimen, en intellectuele-eigendomsrechten van derden (het beginsel ‘zo open als 
mogelijk, zo gesloten als nodig’ ‘as open as possible, as closed as necessary’).  

De Richtlijn verplicht de lidstaten ook tot het opstellen van registers van beschikbare documenten, 
waar passend online toegankelijk en verzoeken tot hergebruik aan te moedigen en te 
vergemakkelijken. De Europese Commissie zal de lidstaten helpen om deze richtlijn uit te voeren 
en richtsnoeren verschaffen over aanbevolen standaardlicenties, datasets en vergoedingen voor 
het hergebruik van documenten. 

Data in de private sector 

Ook de private sector beschikt over heel wat data die in eerste instantie voor eigen gebruik 
(procesoptimalisaties, verbetering van productaanbod,…) worden ingezet. Maar het delen van 
gegevens tussen organisaties kan ook enorme voordelen voor de samenleving opleveren, zoals 

 
414  Een API is een reeks functies, procedures, definities en protocollen voor communicatie van machine naar 

machine en de naadloze uitwisseling van gegevens. 
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het vinden van remedies tegen ziekten, het effectiever bestrijden van crisissen of het aangaan 
van de klimaatuitdagingen. Thans gebeurt er (te) weinig uitwisseling van private datacollecties. 
Drempels betreffen onder meer de technische uitdagingen, legitieme privacykwesties en de vrees 
dat een concurrent er een voorsprong mee kan uitbouwen. De toegang tot persoonsgegevens 
wordt algemeen beschouwd als de hefboom die de samenleving als geheel ten goede zou komen, 
bijvoorbeeld door artsen de aard van een ziekte te laten begrijpen en mogelijke wegen naar 
nieuwe behandelingen te laten vinden. Anonimisering, pseudonimisering en 
aggregatietechnieken zijn een manier om de privacydrempel te omzeilen waarbij gewerkt wordt 
met een datatrust als Trusted Third Party (derde vertrouwenspersoon) die de gegevens van 
verschillende bronnen over eenzelfde persoon kan combineren zonder dat de identiteit van de 
betrokken persoon moet kenbaar worden gemaakt. Dergelijke datatrust moet er dus voor instaan 
dat data privacybestendig, veilig, conform de specifieke doelstelling van de trust en ten goede 
van de betrokken personen worden gedeeld.415 In het relanceplan van de Vlaamse Regering416 
wordt de oprichting van een Vlaams data-nutsbedrijf aangekondigd. Een data-nutsbedrijf is een 
intelligente verkeerswisselaar van data die er voor zorgt dat er een gelijk data-speelveld is voor 
alle publieke en private spelers binnen aangesloten ecosystemen. Het vertrouwen in de data-
economie wordt geborgd door een neutrale derde partij – het nutsbedrijf – op te richten die data-
deling binnen verticale sectoren kan opzetten zonder dat bedrijven, organisaties en overheden in 
dit ecosysteem de controle over de toegang tot hun data verliezen. 

In een ontwerpstandpunt gericht aan de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie van het 
Europees Parlement dat een verslag voorbereidt over de Europese datastrategie met bespreking 
op 9 november 2020417, benadrukt de Commissie Juridische Zaken418 het cruciale belang van het 
bevorderen van datatoegankelijkheid voor EU-bedrijven, in het bijzonder voor kmo’s en startups. 
De parlementaire commissie is van oordeel dat incentives in de vorm van subsidies en 
belastingvoordelen met het oog op eerlijke en transparante contractuele regelingen, de vrijwillige 
gegevensuitwisseling tussen bedrijven kan stimuleren.   

Het argument dat datadeling tot een concurrentieel nadeel leidt, wordt in de bedrijfswereld zelf 
meer een meer ondervangen door het besef dat hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 
verder gaat dan productiviteit en winstmaximalisatie en dat datadeling deel uitmaakt van een 
proces van open innovatie, waarbij met andere actoren in een netwerk wordt samengewerkt. Een 
open benadering van het creëren van gegevenswaarde is m.a.w. van cruciaal belang geworden 
in de nieuwe netwerkeconomie. Om die reden heeft de Europese Commissie in het kader van 
Horizon 2020 het Data Pitch project (eind 2019 afgelopen) gelanceerd dat tot doel heeft een 
transnationaal, Europabreed data-innovatie-ecosysteem te creëren dat data-eigenaren en 
aanbieders van big data-technologie samenbrengt  met startups en kmo's met frisse ideeën voor 
datagestuurde producten en diensten. 

 
415  McKinsey&Company, How to make the most of AI? Open up and share data, McKinsey Analytics, June 9 2020. 

 Raeymaekers, Peter; Balthazar, Tom & Dnier, Yvonne (2020), Big data in de gezondheidszorg. Technische, 
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416  Vlaamse Regering, Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse veerkracht, 28 september 2020. 
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Open databeleid 

Bij open data wordt er naar gestreefd om de beperkingen op het hergebruik tot een minimum te 
herleiden. Een doorgedreven openstelling van overheidsdata impliceert dat overheidsdiensten 
gegevens waarover ze reeds beschikken in het kader van hun opdrachten, voor hergebruik ter 
beschikkingstellen aan burgers, onderzoekers, bedrijven en overheden. Het gaat hier meer 
bepaald over gegevens die (i) de overheidsdiensten verzameld hebben in het kader van hun 
overheidsopdrachten, (ii) geen privacygevoelige informatie (meer) bevatten en niet onder de 
bescherming van intellectuele eigendomsrechten vallen, (iii) vrijgegeven worden in een formaat 
dat makkelijk automatisch te verwerken valt en (iv) hergebruikt mogen worden voor commerciële 
en niet-commerciële doeleinden. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het gebruik van open 
standaarden en open licenties. Ook het aspect van interoperabiliteit is belangrijk: interoperabiliteit 
duidt op het vermogen van diverse systemen en organisaties om samen te werken. In dit geval 
gaat het om de mogelijkheid om verschillende datasets te kunnen combineren. Interoperabiliteit 
leidt tot het drastisch verbeterde vermogen om verschillende datasets te combineren en daardoor 
meer en betere producten en diensten te ontwikkelen. 

Ook de Vlaamse overheid zet in op een open databeleid door de handhaving van het "eenmalig 
opvragen" (“once only”) principe. In plaats van burgers of ondernemingen voortdurend om 
dezelfde informatie te vragen, worden overheidsinstanties verplicht de gegevens waarover zij al 
beschikken, opnieuw te gebruiken. Daartoe blijft de Vlaamse overheid investeren in de 
Kruispuntbank Vlaanderen, een intelligent platform voor gegevensuitwisseling die toelaat 
gegevens te hergebruiken die zijn opgeslagen in zgn. authentieke gegevensbronnen, 
betrouwbare bronnen van overheidsgegevens die kunnen worden gebruikt in alle administratieve 
procedures. De Vlaamse overheid wil het bestaande netwerk van Vlaamse authentieke 
gegevensbronnen uitbreiden met meer gegevensbronnen, met name realtime data afkomstig van 
IoT-sensoren in Vlaamse steden (m.b.t. bijv. luchtkwaliteit of verkeersstromen). Door artificiële 
intelligentie te gebruiken wil de Vlaamse overheid deze gegevens omzetten in slimme data die 
kunnen worden gebruikt om maatschappelijke problemen op het vlak van mobiliteit, 
gezondheidszorg en veiligheid aan te pakken. Door hierbij de datastandaarden van het OSLO-
programma (Open Standards for Linking Organisations) te volgen, wil de overheid deze gegevens 
ook beschikbaar maken voor de particuliere sector zodat deze hiermee innovatieve toepassingen 
kan ontwikkelen. 

Gelet op het potentieel van open data, verwondert het niet dat overheden initiatieven lanceren 
om een open data beleid te voeren en uit te breiden. Hun inspanningen worden gemeten door de 
OESO OURdata (open, useful and reusable data) Index. Deze index beoordeelt de inspanningen 
van overheden op drie kritieke gebieden om open data te implementeren: openheid 
(beschikbaarheid), bruikbaarheid (toegankelijkheid) en herbruikbaarheid van overheidsdata. Uit 
onderstaande figuur blijkt dat België  zich met een score van 0,58 onder de gemiddelde OESO-
index van 0,60 bevindt en dus nog wat stappen te zetten heeft tegenover de koplanden zoals 
Zuid-Korea (0,93), Frankrijk (0,90), Ierland (0,77) en Japan (0,75). Ook de EU-landen (toestand 
2019) Spanje (0,70), Griekenland (0,7), Slovenië (0,67), Nederland (0,65), Oostenrijk (0,65), 
Polen (0,63), Tsjechië (0,61), Italië (0,6) gaan België nog vooraf. De andere EU-landen doen het 
minder goed dan België. Er werden gemiddeld doorheen de OESO vorderingen gemaakt ten 
opzichte van 2017: de index steeg van 0,53 naar 0,6. In België verbeterde de index nog sterker: 
van 0,46 naar 0,58 waardoor het OESO-gemiddelde in het vizier komt. België is na Letland (van 
0,19 naar 0,54), Denemarken (van 0,21 naar 0,49), Ierland (van 0,53 naar 0,77), Slovenië (van 
0,48 naar 0,67), Griekenland (van 0,54 naar 0,7), Polen (0,48 naar 0,63) en Portugal (van 0,38 
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naar 0,51) de sterkste EU-stijger. Merk op dat een aantal landen in 2017 op een gelijkaardig 
niveau als België stonden, maar niettemin nog meer vorderingen maakten.  

Figuur 137: OECD OURdata Index, 2019 

 
Ondanks een dalend vertrouwen in de overheid, wijst recent onderzoek419 van de Europese 
Commissie erop dat globaal 60% van de EU-bevolking bepaalde persoonlijke informatie wil delen 
ter verbetering van de overheidsdiensten. In België bedraagt dat aandeel 67%. Meer in het 
bijzonder zou 43%  van de EU-bevolking bereid zijn bepaalde persoonlijke informatie op een 
veilige manier te delen om geneeskundig onderzoek en zorg te verbeteren. Een kleiner aandeel 
zou dit willen doen om crisissituaties het hoofd te bieden (31%), het openbaar vervoer te 
verbeteren en de vervuiling terug te dringen (27%) of om de energie-efficiëntie op te drijven 
(24%). 

 
419  European Commission, Attitudes towards the impact of digitalisation on daily lives, Special Eurobarometer 503, 

March 2020. 
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Figuur 138: bereidheid om persoonlijke gegevens te delen voor overheidsdiensten 

 
De Europese Commissie streeft één Europese gegevensruimte na, een interne markt voor data, 
ook data uit de rest van de wereld, waar alle persoons- en andere gegevens, inclusief 
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vertrouwelijke bedrijfsgegevens, veilig zijn en waar bedrijven ook makkelijk toegang krijgen tot 
een bijna oneindige hoeveelheid kwalitatieve industriële gegevens. Het moet een ruimte zijn waar 
de EU haar wetgeving doeltreffend kan handhaven en waar alle datagestuurde producten en 
diensten voldoen aan de normen van de interne markt van de EU.420 Het vrijgeven van 
overheidsinformatie aan bedrijven (government-to-business) is staand beleid van de EU sinds de 
goedkeuring van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie. De onlangs 
herziene richtlijn inzake open gegevens421 zorgt ervoor dat de overheid meer van haar gegevens 
makkelijk beschikbaar stelt, ook voor kmo’s, het maatschappelijk middenveld en de 
wetenschappelijke wereld in het kader van onafhankelijke beleidsevaluaties. De Europese 
Commissie is van oordeel dat overheden nog meer kunnen doen. Datasets van grote waarde zijn 
vaak niet overal in de EU even toegankelijk en deze versnippering gaat ten koste van het gebruik 
van de gegevens door kleine bedrijven. Ook het delen en gebruiken van particuliere gegevens 
van andere ondernemingen (business-to-business) of door overheden (business-to-government) 
en het delen van data tussen overheidsdiensten (government-to-government) zijn voor de 
Europese Commissie belangrijke aandachtspunten waar nog verbetering mogelijk is. In haar 
datastrategie volgt de Europese Commissie een tweesporenbeleid: enerzijds het hanteren van 
een sectoroverschrijdend governancekader voor datatoegang en -gebruik met het oog op 
coherentie en het tegengaan van versnippering en anderzijds, ter aanvulling van het horizontale 
kader, de ontwikkeling van gemeenschappelijke Europese dataruimtes in strategische 
economische sectoren en gebieden van openbaar belang bevorderen422. Deze 
gemeenschappelijke Europese dataruimtes zullen toegang geven tot niet-gepersonaliseerde 
gegevens uit verschillende lidstaten, gebundeld over verschillende sleutelsectoren. De Europese 
privacyregels (AVG) en het mededingingsrecht blijven daarbij van kracht. 

Open data en open science 

Open Data vormt een belangrijke motor van verandering in de wetenschap van Open Science. 
Een nieuwe wijze van onderzoek vraagt steeds meer om het delen en open stellen van data en 
om een goede omgang met onderzoeksdata. Volgens de Europese Commissie moet Open 
Science de norm worden voor publiek gefinancierd onderzoek. Open Data als principe van Open 
Science werd bijvoorbeeld in de strijd tegen COVID-19 sterk aangemoedigd door de Europese 
Commissie. Zo opende de Europese Commissie op 20 april 2020 het Europese COVID-19-
dataplatform423 waarmee snel beschikbare onderzoeksgegevens kunnen worden verzameld en 
gedeeld. Op het nieuwe platform kunnen onderzoekers datasets opslaan en delen, zoals DNA-

 
420  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.  

421  Richtlijn (EU) 2019/1024 van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/98/EG als gewijzigd bij Richtlijn 2013/37/EU, PB L 172 van 26 juni 2019. 

422  Het gaat om een Gemeenschappelijke Europese ruimte voor de industrie, een dataruimte voor de Green Deal, 
een ruimte voor mobiliteitsdata, een ruimte voor gezondheidsdata, een ruimte voor energiedata, een ruimte voor 
landbouwdata, dataruimtes voor overheden, een ruimte voor vaardighedendata en de Europese open 
wetenschapscloud. 

423  https://www.covid19dataportal.org/ De Europese infrastructuur OpenAIRE (https://www.openaire.eu/) 
ondersteunt het platform actief en bevordert ook de snelle en open uitwisseling van onderzoeksresultaten via 
de Zenodo COVID-19-onderzoeksgemeenschap (https://zenodo.org/communities/covid-19?page=1&size=20). 
Deze gemeenschap, gezamenlijk gecreëerd door OpenAIRE en CERN (https://home.cern/), verzamelt alle 
onderzoeksresultaten die relevant kunnen zijn voor de wetenschappelijke gemeenschap wereldwijd in de strijd 
tegen het coronavirus. Een fundamentele enabler van Open Science is de European Open Science Cloud 
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-open-science-cloud). 

https://www.covid19dataportal.org/
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sequenties, eiwitstructuren, gegevens uit preklinisch onderzoek en klinische proeven alsook 
epidemiologische gegevens. De Vlaamse Regering besliste in 2019 om €5 miljoen recurrent te 
investeren in Open Science. De Flemish Open Science Board (FOSB), die op 21 februari 2020 
werd opgericht, moest op basis van expertise de verdere uitrol van dit project uitwerken. Door de 
beperkende coronamaatregelen werd het opstellen van een definitief budgettair meerjarenplan 
en het definiëren van de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) niet gehaald tegen de 
vooropgestelde deadline. Bedoeling is dat een definitieve roadmap, inclusief meerjarenplan en 
een definitief KPI-voorstel in het najaar van 2020 wordt meegedeeld aan de Vlaamse Regering. 
In dit kader besliste de Vlaamse Regering op 17 juli 2020 tot herverdeling van €1,725 miljoen en 
kent ze €3,275 miljoen subsidie toe aan de betrokken wetenschappelijke instellingen voor het 
werkingsjaar 2020.      

Het belang van multidisciplinariteit en inclusiviteit 
Het ontwerpen van AI-strategieën en lanceren van -projecten is een multidisciplinair proces 
omdat niet alleen technologisch-economische maar ook juridisch-ethische, sociale en andere 
beleidsoverwegingen in rekening moeten gebracht worden. 

Multidisciplinariteit is één van de meest kritische succesfactoren voor innovatieprojecten, in het 
bijzonder die waar technologie mee gemoeid is. Het Observatory of Public Service Innovation 
(OESO)424 beveelt dan ook aan dat overheden bij het begin van elk AI-innovatieproject een groep 
van bekwame personen samenstellen die nodig zijn om het project tot een succes te maken. 
Dergelijke personen kunnen beleidsanalisten en -adviseurs, praktijkdeskundigen, ontwikkelaars 
van user experiences (gebruikerservaringen), softwareontwikkelaars en advocaten zijn. 
Afhankelijk van de toepassing kunnen ook sociologen, psychologen, artsen en experten inzake 
sociale en humane wetenschappen in de groep opgenomen worden. Het is belangrijk dat, hoewel 
de intensiteit van de betrokkenheid kan variëren doorheen de levenscyclus van een AI-project, 
deze deskundigen de voortgang van het project kunnen opvolgen en doorheen het hele proces 
hun feedback kunnen geven. 

Naast differentiatie in specialisatie is er ook nood aan verscheidenheid in ervaringsniveaus 
(bijvoorbeeld jongeren en ouderen). Op operationeel niveau is de (technische) expertise vereist 
van de leidinggevende ambtenaren en programmamanagers die vertrouwd zijn met de specifieke 
kenmerken van de geleverde dienst en zicht hebben op de algemene effecten van AI op de 
workflow. Dit laat toe taken te identificeren die niet langer vereist zijn, die nieuw en nodig zijn 
alsook de implicaties in schatten voor het serviceontwerp en de vereiste vaardigheden bij het 
personeel. 

Bij de samenstelling van projectgroepen is het tevens van belang het diversiteits- en 
inclusiviteitsaspect te bewaken zodat alle bevolkingsgroepen betrokken worden en een stem 
krijgen. In het kader van AI kunnen gediversifieerde en inclusieve teams belangrijke aandrijvers 
van innovatie zijn en ertoe bijdragen dat vanaf het begin mogelijke vooroordelen worden 
voorkomen of geëlimineerd. De vertegenwoordiging van verschillende groepen bij de conceptie 
van het productidee en de ontwikkeling van het ontwerp maakt dat het risico op mogelijke 
databiases en algoritmische discriminaties kunnen worden geminimaliseerd. Zoals bij 
multidisciplinariteit moet ook bij diversiteit en inclusiviteit de betrokkenheid doorheen het hele 

 
424  Berryhill, J., Kok Heang, K., Clogher, R., McBride, K., Hello, World: Artificial Intelligence and its use in the public 

sector, OECD, November 2019. 
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proces (overwegings- en afwegingsfase, ontwerp, ontwikkeling en implementatie) van een AI-
project een aandachtspunt zijn.  

Capaciteitsopbouw 
Er is nood aan budgetten en financieringsmechanismen om AI-toepassingen in de 
overheidssector mogelijk te maken. Zelfs eenvoudige initiatieven zijn afhankelijk van financiële 
ondersteuning, om een traject te kunnen doorlopen van idee tot implementatie op het terrein. De 
beschikbaarheid van dergelijke financiering kan een grote bijdrage leveren aan het uiteindelijke 
succes van op AI gebaseerde innovatie binnen de overheid. 

Daarnaast veronderstelt een AI-introductie en -transformatie bij de overheid de beschikbaarheid 
over de nodige skills. Er mag van uitgegaan worden dat een verschil in institutionele maturiteit en 
capaciteit bij de overheid, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en de private 
sector uiteindelijk een belemmering kan vormen voor de overheid om het benodigde talent te 
vinden en aan te trekken. Zoals reeds aangegeven, is het ontplooien van AI binnen de overheid 
niet alleen een technische aangelegenheid, maar behoeft ook een multidisciplinaire invalshoek. 
Overheden moeten deze capaciteitsuitdagingen aanpakken door een adequate strategiemix van 
opleidingen, aanwervingen, aanbestedingen en partnerschappen. Idealiter zou dit moeten leiden 
tot een divers AI-personeelsbestand dat een weerspiegeling vormt van de bevolking. Op die 
manier wordt een dam opgeworpen tegen onethische praktijken, vooringenomenheid en 
groepsdenken. Investeringen in opleiding en training om de AI-geletterdheid doorheen de hele 
organisatie op te bouwen en te upgraden, kunnen er tevens toe bijdragen dat de zorgen en 
bekommernissen op de werkvloer over de implicaties op het personeel worden getemperd. 

Een Oeso-rapport425 wijst uit dat de meeste landen (79%) strategieën ontplooien voor en 
investeren in de vaardigheden van het overheidspersoneel voor het effectief gebruik van digitale 
processen en data. Meer concreet gaat het om digital by design, het verankeren van digitale 
transformatie bij overheden en het herzien van de relatie tussen technologie, overheden en 
menselijke interacties. Echter, slechts 50% van de landen beschikt over specifieke mechanismen 
van levenslang leren in digitale technologieën, zoals datagebruik en managementvaardigheden. 
Programma's om het aantal digitaal onderlegde ambtenaren te vergroten (46%) of 
partnerschappen met instellingen voor hoger onderwijs (46%) zijn evenmin algemeen verbreid. 
58% van de landen heeft digitale vaardigheden als een sleutelcomponent ingebed in het nationale 
vaardighedenkader voor de overheidssector. Dit geeft aan dat de meeste landen deze 
vaardigheden onderscheiden van de vereiste generieke vaardigheden in de overheidssector. Wat 
de nieuwe technologieën betreft, hebben de meeste landen weinig vooruitgang geboekt met een 
overheidsbrede benadering voor het gebruik en de implementatie ervan. Voor de adoptie van AI 
en blockchain-technologieën heeft slechts 58% respectievelijk 33% van de landen een of meer 
beleidshefbomen aangewend, zoals richtlijnen, juridische en regulerende instrumenten, 
financiering en initiatieven voor digitale vaardigheden. België (score van 0,43) presteert met een 
24ste positie (op 33 landen) matig voor de dimensie ‘digital by design’ en duidelijk onder het 
OESO-gemiddelde van 0,55. 

Belangrijk is tevens dat de hoogste leidinggevende kaders, ook binnen het politiek bestel, een 
strategisch inzicht moeten hebben in wat AI potentieel vermag, in welke soort problemen AI kan 
aanpakken en in hoe een effectief toezicht op de AI-toepassing kan gerealiseerd worden. Dit 

 
425  OECD, OECD Digital Government Index (DGI): 2019, OECD Policy Papers on Public Governnance No 3, 

October 2020. 
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vereist niet noodzakelijkerwijze een diepgaande technische kennis, maar wel het vermogen om 
inzichten in de technische, ethische en juridische aspecten van een haalbare en ethische AI-
toepassing te combineren met de kennis van het functioneren van overheidsdiensten en 
administratieve functies. 

Voor beheerders van AI aangedreven diensten  is wel diepere technische expertise vereist, zelfs 
als de diensten worden geleverd door externe contractanten. Kennis van AI, effectieve 
onderhandelingsvaardigheden en sectorkennis zullen managers helpen bij het opstellen van 
contracten op basis waarvan een effectief toezicht kan afgedwongen worden en externe 
contractanten ter verantwoording kunnen geroepen worden.  Deze eigenschappen zullen ook 
dienstig zijn om te beoordelen of de voorgestelde AI-toepassingen wel aan de beoogde 
doelstelling(en) tegemoet komen en voor het bepalen van een accurate prijs. Servicemanagers 
moeten nauw samenwerken via netwerken van de particuliere sector, maatschappelijke 
organisaties en kennisinstellingen, met die verstande dat ze waakzaam blijven voor eventuele 
beïnvloeding door externe stakeholder en gefocust blijven op de doelstellingen van hun 
organisatie en het maximaliseren van de publieke waarde. Daarom zal het opbouwen van interne 
expertise en onderhandelingsvaardigheden overheden helpen om externe knowhow binnen te 
halen en effectief samen te werken met externe stakeholders. 

Alleszins is het cruciaal dat met de ambtenaren/werknemers wordt gecommuniceerd over de 
uitdagingen en voordelen van AI met het oog op het verminderen van mogelijke stress die 
gepaard kan gaan de veranderingen in hun job en taken onder invloed van AI. Tevens zullen de 
nodige organisatorische, structurele en procedurele aanpassingen moeten doorgevoerd worden 
om de acceptatie van AI te ondersteunen. 

Het is evident dat interne capaciteitsopbouw vergemakkelijkt wordt door het opwaarderen van de 
aanwezige AI-talenten, zoals statistici en datawetenschappers, in het bestaande 
personeelsbestand door bijscholing van relevante vaardigheden. Daarnaast kunnen 
detacheringen bij innovatieve organisaties bijdragen tot het vergroten van de organisatorische 
kennis. 

Aanwervingen vormen uiteraard ook een spoor dat kan bewandeld worden. Dit is echter geen 
sinecure aangezien AI-talenten zeer gegeerd zijn en overheden moeten opboksen tegen 
concurrentie uit de private sector. Incentives, flexibele werkomstandigheden, unieke 
ontwikkelingskansen en ervaringen die bijdragen aan hun lange termijn loopbaanontwikkeling, 
kunnen in de strijd gegooid worden om het nodige talent te lokken. 

Overheden moeten zich bewust zijn dat AI de dynamiek van het werk permanent zal beïnvloeden 
alsook de onderliggende processen voor een succesvolle overheidsdienstverlening. Overheden 
moeten dan ook programma’s voor levenslang leren ontwikkelen die doorheen de tijd moeten 
worden herhaald en aangepast. Het is daarbij aangewezen dat geanticipeerd wordt op de 
mogelijke gevolgen van AI op het toekomstige personeelsbestand en de vereiste vaardigheden.  

Een rigoureus juridisch-ethisch kader 
AI kan veel goed doen, onder meer door producten en processen veiliger te maken, maar kan 
ook schade berokkenen. Het kan dan zowel om materiële (veiligheid en gezondheid van 
personen, met inbegrip van verlies van mensenlevens, schade aan eigendom) als om immateriële 
(schending van privacy, beperkingen van het recht op vrijheid van meningsuiting, schendingen 
van de menselijke waardigheid, discriminatie, bijvoorbeeld bij de toegang tot werk) schade gaan, 
en kan betrekking hebben op een grote verscheidenheid aan risico’s. Het vertrouwen in AI-
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overheidsdiensten en in AI in het algemeen vraagt om een geruststelling op het vlak van 
essentiële maatschappelijke waarden zoals privacy en non-discriminatie. Of zoals het Witboek 
van de Europese Commissie het aangeeft: “Gezien de bijzonder grote impact die KI kan hebben 
op onze samenleving en de noodzaak om vertrouwen op te bouwen, is het van essentieel belang 
dat de Europese KI geworteld is in onze waarden en grondrechten, zoals menselijke waardigheid 
en bescherming van de privacy ”. Eén van de bouwstenen van het Witboek betreft “een 
toekomstig regelgevingskader voor KI in Europa, waarvan de kernelementen een uniek 
“ecosysteem van vertrouwen” zullen creëren. Om dit te verwezenlijken moet het kader 
garanderen dat de EU-regels worden nageleefd, met inbegrip van de regels ter bescherming van 
de grondrechten en de consumentenrechten, met name met betrekking tot in de EU toegepaste 
KI-systemen die een groot risico vormen. Het opbouwen van een ecosysteem van vertrouwen is 
een beleidsdoelstelling op zichzelf: dit kan burgers het nodige vertrouwen geven om KI-
toepassingen te aanvaarden en bedrijven en openbare organisaties de nodige rechtszekerheid 
verschaffen om te innoveren op basis van KI.” 

AI kan een transformatieve en disruptieve invloed hebben op de openbare dienstverlening en het 
functioneren van de administraties. Disruptie impliceert dat AI-trajecten worden gekenmerkt door 
complexiteit, onzekerheid en risico. Daarom is de ontwikkeling van robuuste kaders die de 
besluitvorming in de publieke sector vormgeven onontbeerlijk, teneinde het potentieel van AI om 
openbare diensten te transformeren te kunnen realiseren. Het formuleren van duidelijke principes 
voor AI is bevorderlijk voor het genereren van een omgeving die is afgestemd op de 
maatschappelijke doelen en waarden.  

AI-systemen – en zeker risicovolle toepassingen van AI – moeten technisch robuust en accuraat 
zijn om betrouwbaar te kunnen zijn. Dat betekent dat dergelijke systemen op verantwoorde wijze 
moeten worden ontwikkeld en dat vooraf voldoende moet worden gekeken naar de risico’s die zij 
kunnen veroorzaken. De kaders moeten dan ook van bij hun ontwerp ethisch en 
onbevooroordeeld zijn, omdat rechtzettingen achteraf (bij de implementatie) kostelijk kunnen 
uitvallen. Zich vooraf binden aan ethische principes is echter een onvoldoende voorwaarde voor 
een effectieve uitrol van AI. Indien het de bedoeling is dat principes een maximale impact hebben 
op het gedrag, moeten ze bruikbaar en ingebed zijn in de processen en instellingen die de 
besluitvorming binnen de overheid vormgeven. 

Monitoring tijdens de implementatiefase is nodig om ervoor te zorgen dat het AI-systeem werkt 
zoals bedoeld, dat risico's worden gemitigeerd en dat onbedoelde gevolgen worden 
geïdentificeerd. Vanuit diverse invalshoeken (bv. transparantie, consistente naleving van 
gemeenschappelijke normen en waarden) moet gefocust worden op AI-systemen, in het 
bijzonder deze met een hoog risicogehalte, bijvoorbeeld omdat ze een impact hebben op de 
verdeling van middelen of andere belangrijke implicaties inhouden voor burgers. 

Anticipatief innovatiebeleid  
Anticipatief innovatiebeleid richt zich op het genereren van toekomstgerichte ideeën en scenario’s 
over mogelijke toekomstontwikkelingen om mechanismen en beleid te ontwerpen die kunnen 
sturen naar de meest opportuun geachte ontwikkeling. 

Anticiperend beleid voorziet een set aan handelswijzen en tools die is bedoeld om regelgevers 
en de overheid te helpen bij het identificeren, bouwen en testen van oplossingen voor nieuwe 
uitdagingen. Het gaat dan onder meer om sandboxes (experimentele testbeds), gebruik van open 
data, interactie tussen overheid en innovatieactoren en de actieve betrokkenheid van 
middenveldorganisaties en burgers. Anticipatieve regulering omvat zes sleutelelementen en : 
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 is inclusief en collaboratief door het betrekken van het publiek en diverse stakeholders bij de 
opkomst van nieuwe technologieën die ethische kwesties opwerpen met gevoelige politieke 
implicaties. Op die manier wordt de hefboomwerking benut die uitgaat van de specifieke 
capaciteiten van bedrijven, burgers, kennisinstellingen, overheden en het maatschappelijk 
middenveld voor het realiseren van beleidsdoelstellingen; 

 is toekomstgericht door het ontwikkelen van veerkrachtige, adaptieve strategieën die kunnen 
omgaan met de inherente onzekerheid van snel veranderende markten; 

 is proactief door te voorzien in vroegtijdige samenwerking met innovatieactoren om tijdige, 
proportionele antwoorden te kunnen bieden op problemen die snel kunnen opschalen; 

 hanteert een iteratieve mindset door het toepassen van een test-and-evolve eerder dan een 
solve-and-leave benadering voor nieuwe problemen; 

 is outcomegericht door te focussen op het valideren van inspanningen van 
overheidsinstellingen om welomschreven doelstellingen te realiseren; 

 hanteert gedecentraliseerde experimenten door het faciliteren van mogelijke sporen als 
alternatief voor de regulering van vroege opportuniteiten en risico's, en waar nationale of 
mondiale richtlijnen en normen nog ontbreken. 

Proef- en experimenteerruimtes 
Gelet op hun centrale rol en de randvoorwaarden waarmee ze moeten rekening houden, moeten 
overheden zich bewust zijn dat ze niet als toeschouwer langs de lijn kunnen staan met een ‘wacht 
af en we zien wel’-houding. Het veronachtzamen van technologische ontwikkelingen brengt het 
risico met zich mee dat het vermogen van de overheid om steeds complexere materies aan te 
pakken wordt ondermijnd. Wil de overheid het potentieel van AI doelgericht benutten, dan is een 
actieve opstelling vereist. Dit vereist onder meer het verkrijgen van een goed inzicht in de werking 
van AI en de wijze waarop AI de overheidssector kan beïnvloeden en impacteren. Dit wordt des 
te belangrijker naarmate overheden en hun ambtenaren beslissingen moeten nemen over hoe AI 
in de publieke sector zal worden geïntroduceerd en gebruikt. Proef- en experimenteerruimtes 
voor het testen van opkomende technologieën zijn hierbij onontbeerlijk. Zij vormen de sleutel om 
ambtenaren vertrouwd te maken te maken met de reële mogelijkheden van AI en om de 
departementen en agentschappen voor te bereiden op het gebruik van AI-technologieën. 

Betrokkenheid van alle relevante stakeholders, met inbegrip van bedrijven en burgers, is hierbij 
cruciaal. Dit geeft de overheid immers de gelegenheid om in dialoog te gaan en duidelijk te maken 
hoe AI invloed zal hebben op de diensten waarvan zij afhangen. Tegelijkertijd kan inzicht 
verkregen worden in de bekommernissen van de stakeholders zodat AI-toepassingen hierop 
afgestemd kunnen worden. Meer verregaand kunnen stakeholders co-creators van AI gedreven 
overheidsdiensten worden, hetgeen een significante gebruikersbetrokkenheid impliceert. 

De Raad van de Europese Unie heeft recent conclusies426 aangenomen over de rol van 
testomgevingen voor regelgeving en experimenteerbepalingen als instrumenten voor een 
innovatievriendelijk, toekomstbestendig en veerkrachtig EU-regelgevingskader dat ontwrichtende 
uitdagingen in het digitale tijdperk in goede banen leidt. 

 
426  Conclusies van de Raad, 13026/20, BETREG 27, 16 november 2020. 
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14.3 De rol van de overheid ten aanzien van AI 
Van overheden wordt onder meer verwacht dat zij regelgeving en beleid uitwerken en verbeteren, 
publieke goederen en diensten voorzien voor bedrijven en burgers en de nodige middelen en 
structuren aanleggen om de ambtenaren toe te laten hun taken uit te voeren. Om deze 
opdrachten te realiseren, kunnen overheden met betrekking tot AI een diverse rol opnemen427: 

 De overheid als financier of directe investeerder. Overheden kunnen budgetten vrijmaken 
om de ontwikkeling en diffusie van opkomende technologieën zoals AI te ondersteunen. Het 
betreft budgetten voor zowel projectoproepen of pilootaanbestedingen binnen de 
overheidssector als R&D-projecten van de private sector, waarvan de resultaten in de hele 
economie kunnen uitgerold worden. 

 De bevordering van een digitaal ecosysteem voor AI. Overheden kunnen verbindingslijnen, 
kennisdelingsmechanismen en ecosystemen zowel binnen de publieke sector als met 
partners in de industrie en het maatschappelijk middenveld uitbouwen, om AI-experimenten 
bij de overheid te ondersteunen. 

 De overheid als proactieve speler. De overheid kan de capaciteit van het 
ambtenarenapparaat versterken door middel van training, tools, recrutering, de aanleg van 
een topinfrastructuur en het aangaan van interne en externe samenwerkingsverbanden. 
Verder is het van belang dat de overheid zich bewust is van de toekomstige veranderingen 
en omwentelingen (bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt) die AI mogelijk met zich kan 
meebrengen en hierop inspeelt via een anticipatieve innovatiebenadering die toelaat om het 
potentieel van AI op een systematische en dynamische wijze te onderzoeken en vorm te 
geven.  

 De overheid als ‘slimme’ koper en mede-ontwikkelaar. Overheden kunnen door innovatieve 
inkoopmethoden optreden als slimme koper van bestaande oplossingen of als mede-
ontwikkelaar in publiek-private partnerschappen (PPP) en andere vormen van 
samenwerking nieuwe of op maat gemaakte oplossingen ontwikkelen. Overheden kunnen 
innovatie tevens vanuit de vraagzijde stimuleren door de ontwikkeling van nieuwe 
oplossingen direct op haar behoeften af te stemmen. 

 De overheid als regulator en regelgever. Opkomende digitale technologieën leiden tot 
versnelde innovatiecycli en vragen om bezinning over het te voeren beleid, de gebruikte 
regelgevingsinstrumenten en de wijze van implementatie. Als facilitator en gebruiker staan 
overheden voor de uitdaging om te bepalen hoe en in hoeverre ze opkomende digitale 
technologieën reguleren teneinde het innovatief potentieel van de technologie te 
maximaliseren en de risico's voor eindgebruikers te minimaliseren. Monitoring, evaluatie en 
handhaving van de naleving maken deel uit van deze rol. 

 De overheid als netwerker en normsteller. Overheden hebben vaak het vermogen om 
stakeholders van het AI-ecosysteem samen te brengen (bijvoorbeeld burgers en inwoners, 
bedrijven, organisaties en academici) om hun doelstellingen te realiseren en diepgaandere 
kennis te verwerven over relevante aspecten. Overheden kunnen, in samenwerking met 
deze stakeholders, de ontwikkeling en invoering van standaarden (erkende normalisatie-

 
427  Berryhill, J., Kok Heang, K., Clogher, R., McBride, K., Hello, World: Artificial Intelligence and its use in the public 

sector, OECD, November 2019; Ubaldi, B., Le Fevre, E. M., Petrucci, E. , Marchionni, P., Biancalana, C., 
Hiltunen, N, Intravaia, D. M., Yang, C., State of the art in the use of emerging technologies in the public sector, 
OECD Working Papers on Public Governance No. 31, 2019. 
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instituten) en informele normen (bedrijvenconsortia nemen het voortouw) voor technologie 
faciliteren. 

 De overheid als databeheerder. Overheden bezitten of houden namens hun bevolking 
enorme hoeveelheden gegevens bij. Dergelijke data kunnen op AI gebaseerde 
technologieën aanwakkeren, in het bijzonder wanner ze efficiënt worden beheerd. 

 De overheid als gebruiker en dienstverlener. Overheden voorzien diensten en tools die 
worden ondersteund of mogelijk gemaakt door AI-technologieën, zowel voor het publiek als 
voor de back-office functies. Zij spelen dus ook een rol in het gebruik en de toepassing van 
de technologieën zelf. 

 De overheid als ethisch rolmodel. Om het potentieel van AI ten volle aan te boren moet de 
overheid het gebruik ervan ethisch en zorgvuldig beheren en aspecten als nauwkeurigheid, 
menselijke controle, betrouwbaarheid, veiligheid, menselijke integriteit, transparantie, 
eerlijkheid, verklaarbaarheid, vooroordelen en discriminatie en de afweging tussen het 
collectieve en het individuele belang uitklaren. Op die manier kan de overheid als rolmodel 
fungeren in het ethisch gebruik van AI en de samenleving (burgers, bedrijven, werknemers) 
hierover sensibiliseren, inlichten en voorbereiden op de kansen en uitdagingen van AI. Een 
piste die naar voor geschoven wordt om deze rolmodelfunctie te realiseren, is de oprichting 
van een Centre of Excellence met focus op AI, samengesteld uit mensen van de 
bedrijfswereld, de overheid, de academische wereld en kennisinstellingen alsook het 
maatschappelijk middenveld, dat boogt op een multidisciplinaire en op samenwerking 
gebaseerde advisering over AI en het gebruik van algoritmes voor overheidsmaatregelen.428  

Het huidige debat over AI wordt veelal gedomineerd door de rol van de overheid als regelgevende 
actor of in het beste geval als facilitator die erop moet toezien dat een raamwerk wordt voorzien 
voor private actoren en burgers om AI op een ethisch verantwoorde manier te ontwikkelen en te 
gebruiken. Daardoor komt de alternatieve rol van de overheid als rechtstreekse gebruiker en 
ontwikkelaar van AI minder aan bod. Het huidige beleidsdiscours focust m.a.w. op de governance 
‘van’ AI en veel minder op de governance ‘met’ AI. Dit onevenwichtig rollenpatroon komt ook tot 
uiting in het AI-onderzoeksdomein: de focus van het onderzoek ligt bijna exclusief bij de 
ontwikkeling en toepasbaarheid van AI in de private sector. Slechts een klein deel van de artikelen 
gepubliceerd tussen 2000 en 2019 handelen over AI voor en in de overheidssector. Empirische 
studies over het gebruik van algoritmische modellen in beleidsprocessen zijn tot nog toe schaars, 
waardoor het wetenschappelijk inzicht in het gebruik en de effecten ervan nog beperkt is.429  

14.4 Het Vlaamse beleid m.b.t. digitalisering en artificiële 
intelligentie 

De grote opportuniteiten van AI voor het aangaan van maatschappelijke uitdagingen en de 
verwachte economische voordelen die ermee gepaard gaan, hebben in heel wat landen/regio’s 
ertoe aan gezet nationale/regionale strategische beleidsplannen uit te werken voor de 
bevordering van AI. Hoewel de analyse en vergelijking van nationale beleidsplannen niet onder 
de scope van dit rapport valt, is het, vanuit sociaaleconomisch perspectief met focus op 

 
428  MacDonald, K, Madzou, L., AI is here. This is how it can benefit everyone, World Economic Forum, 1 September 

2020.  
429  Misuraca, G., and van Noordt, C., European Commission, Joint Research Centre, Overview of the use of and 

impact of AI in public services in the EU, EUR 30255 EN, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-19540-5, doi: 10.2760/039619, JRC120399. 
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Vlaanderen, obligatoir om het Vlaamse beleid en een daaraan gekoppelde stand van zaken met 
betrekking tot de uitrol te schetsen. 

Eerst komt het algemeen digitaal beleid aan bod, vervolgens wordt ingezoomd op het beleid rond 
artificiële intelligentie.  

Digitalisering 
Digitale transformatie bij de overheid 

De Vlaamse overheid wil digitalisering breed inzetten in Vlaanderen en heeft het Agentschap 
Informatie Vlaanderen hierin een belangrijke rol toevertrouwd. Dit Agentschap kreeg als missie 
een coherent overheidsbreed informatiebeleid uit te bouwen en de transitie van de Vlaamse 
overheid naar een informatiegedreven overheid te ondersteunen en mee te realiseren. Het 
ondersteunt daarbij de werking van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, dat het 
agentschap in zijn hoedanigheid van dienstenintegrator bijstaat in de vervulling van zijn 
opdrachten en daarbij voorstellen en aanbevelingen formuleert. 

De beleidsnota 2019-2024 ICT en Facilitair Management stelt dat er nood is aan een nieuwe visie 
en een strategisch plan voor het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, zodat dit orgaan 
maximaal een coördinerende rol kan opnemen, vertrekkend vanuit de ambities van de Vlaamse 
Regering inzake digitale transformatie van de overheid. De Vlaamse overheid heeft in 2015-2017 
het investeringsprogramma Vlaanderen Radicaal Digitaal gefinancierd en zal een tweede fase 
van dit investeringsprogramma (VRD2) laten lopen in 2021-2023 (met een budget van €5 miljoen 
in 2021, €10 miljoen in 2022 en €15 miljoen in 2023). Het doel is om gerichte steun te bieden aan 
innovatieve digitalisatie projecten binnen de verschillende beleidsdomeinen en op de 
verschillende niveaus van de overheid in Vlaanderen. Het eerste investeringsprogramma is er in 
geslaagd de digitaliseringsgraad van de Vlaamse overheidsdiensten aanzienlijk te verhogen tot 
66%. Naar verwachting zal het tweede investeringsprogramma nog dichter bij het doel van 100% 
komen tegen het einde van de huidige regeerperiode in 2024. Het VDR2-programma maakt deel 
uit van het strategisch plan ‘Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid’430 en wordt beschouwd 
als een belangrijk instrument om de doelstellingen van dit plan te realiseren. Met dit strategisch 
plan wenst de Vlaamse Regering de prioriteiten vast te leggen wat betreft het informatie en ICT-
beleid voor de Vlaamse administratie en lokale overheden voor de periode 2020-2024. De 
aansturing en opvolging van het strategisch plan wordt opgenomen door het Stuurorgaan Vlaams 
Informatie- en ICT-beleid. Daartoe werd een nieuwe organisatie voor dit Stuurorgaan 
gedefinieerd: “Het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid wil een coherent beleid voeren 
om een radicale digitale dienstverlening te leveren zowel binnen de eigen overheid als voor 
burgers, verenigingen, ondernemingen, en andere overheden. Deze sturing steunt op 
gemeenschappelijke afspraken, die afgestemd zijn binnen de Vlaamse, lokale en (inter)nationale 
context.” 

Bij het bepalen van de prioriteiten van het strategisch plan wordt een onderscheid gemaakt tussen 
niet-functionele focusdomeinen, d.w.z. een aantal overkoepelende ICT-gerelateerde uitdagingen 
die geen welbepaalde functionele vereisten trachten in te vullen, en functionele focusdomeinen, 
d.w.z. de ontwikkeling van een aantal gemeenschappelijke functionaliteiten. De volgende 10 niet-
functionele focusdomeinen worden als prioritair naar voren geschoven, gerangschikt in dalende 
orde van prioriteit: 

 
430  Beslissing Vlaamse Regering 26 juni 2020, VR 2020 2606 DOC.0643/1 
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1. Service strategie 
2. Data 
3. Strategie digitaal instrumentarium 
4. Cybersecurity 
5. Privacy 
6. Wetgeving ‘designed for digital’ 
7. Interbestuurlijke samenwerking 
8. Innovatie 
9. Financiering 
10. Digital upskilling 

De volgende 4 functionele focusdomeinen komen als prioritair naar voren: 

1. Het Stuurorgaan werkt op het verder stroomlijnen van sites en loketten 
2. Het Stuurorgaan zet verder in op het ontwikkelen van gemeenschappelijke 

loketfunctionaliteiten 
3. Het Stuurorgaan pakt generieke delen van business processen aan en automatiseert 

(delen van) user journeys (de verschillende stappen die een gebruiker doorloopt tijdens 
een dienstverlening) 

4. Het Stuurorgaan zet verder in op een datagedreven beleid 

Voor elk van deze niet-functionele focusdomeinen werd een ambitieniveau gedefinieerd. 

Een datagedreven overheid 

De Vlaamse overheid wil een datagedreven overheid worden die state-of-the-art digitale diensten 
levert aan haar burgers, ondernemingen en organisaties. Een belangrijke manier om de efficiëntie 
van die diensten te verhogen en de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren is door de 
handhaving van het "eenmalig opvragen" (“once only”) principe. In plaats van burgers of 
ondernemingen voortdurend om dezelfde informatie te vragen, worden overheidsinstanties 
verplicht de gegevens waarover zij al beschikken, opnieuw te gebruiken. Daartoe blijft de 
Vlaamse overheid investeren in de Kruispuntbank Vlaanderen, een intelligent platform voor 
gegevensuitwisseling die toelaat gegevens te hergebruiken die zijn opgeslagen in zgn. 
authentieke gegevensbronnen. Dit zijn betrouwbare bronnen van overheidsgegevens die kunnen 
worden gebruikt in alle administratieve procedures.  

De Vlaamse overheid wil het bestaande netwerk van Vlaamse authentieke gegevensbronnen 
uitbreiden met meer gegevensbronnen, met name realtime data afkomstig van IoT-sensoren in 
Vlaamse steden (m.b.t. bijv. luchtkwaliteit of verkeersstromen). Door artificiële intelligentie te 
gebruiken wil de Vlaamse overheid deze gegevens omzetten in slimme data die kunnen worden 
gebruikt om maatschappelijke problemen op het vlak van mobiliteit, gezondheidszorg en 
veiligheid aan te pakken. Door hierbij de datastandaarden van het OSLO-programma (Open 
Standards for Linking Organisations) te volgen, wil de overheid deze gegevens ook beschikbaar 
maken voor de particuliere sector zodat deze hiermee innovatieve toepassingen kan ontwikkelen. 

Ten behoeve van de burger 

De Vlaamse overheid biedt de burgers een portaal site aan, www.vlaanderen.be, waar de burger 
informatie kan vinden, online administratieve procedures kan starten en ondersteuning kan 
inroepen. Dit portaal is gebouwd in een web content management systeem, webplatform, dat de 
Vlaamse en lokale administraties toelaat om hun doelgroepen beter te informeren en hen te 
ondersteunen tijdens hun online transacties. Een essentieel onderdeel van dit webplatform is 
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“Mijn Burgerprofiel”, een online toegangsdeur die kan worden geïntegreerd in websites van 
Vlaamse of lokale administraties. Mijn Burgerprofiel geeft een overzicht van de gegevens die de 
overheid over iemand opslaat, de status van de administratieve dossiers die ze voor de burger 
afhandelt, de officiële e-mail die wordt opgeslagen in een voor de burger door de overheid 
verstrekte elektronische brievenbus, ... Hiermee kan de overheid zich houden aan het “overal 
welkom” (“no wrong door”) principe: het maakt niet uit welke overheidswebsite de burger bezoekt, 
hij/zij hebt altijd toegang tot zijn/haar essentiële persoonlijke gegevens en eigen dossiers. 

Ten behoeve van de onderneming 

De Vlaamse Regering plant in de huidige regeerperiode een Vlaamse agenda voor digitaal 
ondernemen en innoveren. De uitrol van 5G behoort tot haar topprioriteiten. De Vlaamse overheid 
is begonnen met de ontwikkeling van een digitaal platform, www.vlaanderenonderneemt.be, 
waarmee ondernemers hun administratieve dossiers kunnen opstarten vanuit een centraal punt 
en het verloop van deze dossiers kunnen opvolgen bij de betrokken Vlaamse administraties. 
Bedrijven kunnen nu al subsidies, premies, erkenningen en vergunningen aanvragen bij 
verschillende overheidsinstanties. Samen implementeren deze twee portaal sites het “voorrang 
aan digitaal” (“digital first”) principe, wat inhoudt dat de belangrijkste overheidstransacties volledig 
digitaal kunnen worden uitgevoerd. 

Artificiële intelligentie 
De rol van Informatie Vlaanderen 

De Vlaamse overheid investeert in AI bijvoorbeeld via het gebruik van chatbots om de werking 
van het callcenter te ondersteunen en het gebruik van spraakassistenten zoals Siri of Alexa om 
vragen van burgers om informatie automatisch te beantwoorden. Het gebruik van blockchain 
wordt bekeken, in het bijzonder om sommige bestaande administratieve procedures volledig te 
herdenken, zoals bijv. geautomatiseerde betaling van subsidies aan burgers en organisaties ter 
ondersteuning van hun bosbeheeractiviteiten. 

Informatie Vlaanderen draagt bij aan de verdere digitalisering van de Vlaamse overheden door 
te bekijken hoe artificiële intelligentie kan zorgen voor een digitale overheid die slimmer, 
gepersonaliseerder en autonomer is. Door het gebruik van gepaste algoritmes en betrouwbare 
authentieke gegevens kunnen binnen de digitale dienstverlening steeds meer beslissingen 
volledig automatisch genomen worden, rekening houdend met de wensen en behoeften van de 
burger of de onderneming (natuurlijk met respect voor privacy). 

Informatie Vlaanderen onderzoekt daartoe vooral hoe artificiële intelligentie optimaal kan ingezet 
worden in haar bestaande producten en diensten. Er zijn daarbij vijf inhoudelijke sporen 
gedefinieerd: 

 de menselijke computer (denkt en interageert zoals mensen dankzij chatbots en 
conversationele platforms),  

 de computerassistent (hyperpersonalisatie in overheidsdienstverlening door data over 
burgers te verzamelen en vanuit die kennis een meer persoonlijke overheidsbeleving aan te 
bieden),  

 de supersnelle (proactieve) computer (een slimme overheid dankzij tekst-, taal- en 
beeldherkenning en andere patroonherkenningen),  

 de autonome computer (meer met minder: automatisatie van taken maakt dat ambtenaren 
andere taken kunnen opnemen),  

 de morele computer (digital ethics, waarbij de Europese lijn op de voet wordt gevolgd). 

http://www.vlaanderenonderneemt.be/
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Het programma Artificiële Intelligentie van Informatie Vlaanderen werkt samen met andere 
programma’s van Informatie Vlaanderen zoals het programma Authentieke Bronnen (pilootproject 
automatisering van de kwaliteitsborging van correcte data), het programma 
Kruispuntbank.Vlaanderen (pilootproject Deep Learning), het programma Webplatform 
Vlaanderen (pilootproject Deep Learning bij Informeren op maat) en het programma 
Contactcenter en Vlaanderen.be (chatbots) en onrechtstreeks ook met programma Burgerloket 
(chatbots). Informatie Vlaanderen werkt daarnaast ook samen met andere overheidsdiensten die 
artificiële intelligentie willen inzetten om hun werking of dienstverlening te verbeteren. Er wordt 
daarbij in de eerste plaats ingezet op kennisdeling en ervaringsuitwisseling, maar er wordt ook 
meegewerkt aan projecten waarbij producten en diensten van Informatie Vlaanderen, aangevuld 
met AI mogelijkheden, kunnen ingezet worden. Informatie Vlaanderen past artificiële intelligentie 
reeds succesvol toe binnen een aantal van haar producten en diensten, zoals bijvoorbeeld: 

 Deep Learning (computervisie) wordt toegepast binnen een aantal beeldherkennings- en 
beeldverwerkingsprojecten, op vraag van en in samenwerking met andere Vlaamse 
overheidsdiensten en kennisinstellingen. Een grote ambitie is het realiseren van een digital 
twin voor steden. Aldus kan uit een virtueel evenbeeld van een stad ingeschat worden welke 
impact bepaalde gebeurtenissen zullen hebben: hoe veranderen bijvoorbeeld luchtkwaliteit, 
mobiliteit en leefbaarheid wanneer een bepaalde straat wordt afgesloten? Het kwaliteitsvol 
verwerken van alle mogelijke gegevens – locatiegebonden, sensordata, luchtbeelden – is 
hierbij uiterst waardevol. Via Deep Learning en AI worden op die manier toepassingen 
ontwikkeld die veel verder gaan dan wat met het menselijk brein alleen kan gerealiseerd 
worden.  

 Natural Language Processing (begrijpen van gesproken taal) wordt ingezet om bij de 1700 
(Vlaamse Infolijn) binnenkomende telefonische vragen automatisch te klasseren, de 
gesprekken integraal te transcriberen en te documenteren, en antwoorden te suggereren. 

Om bij te dragen aan de kennisopbouw binnen de Vlaamse overheid m.b.t. de mogelijkheden (en 
de beperkingen) van artificiële intelligentie organiseert Informatie Vlaanderen op geregelde 
tijdstippen evenementen over AI. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Kennishub Informatie Vlaanderen: AI-opleiding voor CEO's en CIO's - 30/09/2019 
 Kennishub Informatie Vlaanderen: AI-cases uit de industrie voor CEO's en CIO's - 07/10/201 

Beleidsplannen AI en aanverwante technologieën 

 De Vlaamse overheid heeft in 2019 het beleidsplan AI en CyberSecurity in de steigers gezet. 
Het beleidsplan Artificiële Intelligentie (zie verder): de Vlaamse Regering voorziet jaarlijks 
€32 miljoen om te investeren in strategisch basisonderzoek (€12 miljoen), implementatie in 
de bedrijven (€15 miljoen) en flankerende maatregelen (vaardigheden, juridische en ethische 
aspecten, sensibilisering, €5 miljoen). Nauw verbonden met het beleidsplan AI is het 
beleidsplan Cybersecurity (CS): de Vlaamse Regering voorziet jaarlijks €20 miljoen om te 
investeren in strategisch basisonderzoek (€8 miljoen), implementatie in de bedrijven (€9 
miljoen) en flankerende maatregelen (€3 miljoen). 

 Tevens werden voorbereidende stappen ondernomen voor de uitwerking van een 
beleidsagenda Virtual Reality/Augmented Reality. Daartoe werd een projectteam 
samengesteld binnen VLAIO. Het projectteam heeft een aantal interviews afgenomen bij of 
gesprekken gevoerd met verschillende bedrijven die ofwel diensten leveren inzake VR/AR, 
of zaken recent geïmplementeerd hebben. Ook werd gesproken met enkele 
kennisinstellingen en hun ervaringen met de stand van zaken inzake AR/VR en de noden 
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van bedrijven vandaag. Op 27 februari 2019 organiseerde VLAIO een interne workshop om 
deze resultaten te verwerken en om te zetten in een voorstel dat inspeelt op de noden van 
de bedrijven. Binnen VLAIO werd een specifiek actie ontwikkeld rond augmented en virtual 
reality, nl. een projectoproep die op 7 mei 2019 werd gelanceerd om eXtended Reality (XR) 
te stimuleren. XR-technologie kan voor zowat alle sectoren opportuniteiten creëren, denk 
maar aan industrie, zorg, ontspanning, onderwijs, overheid, enzovoort. Ook kunnen XR-
toepassingen zich richten op alle aspecten van de bedrijfsvoering gaande van HR, 
marketing, sales, opleiding, productie, productontwikkeling, kwaliteitszorg, onderhoud (op 
afstand), … VLAIO wilde met deze oproep de creatie van specifieke demonstratoren of ‘Proof 
of Concepts’ ondersteunen. Deze demo-activiteiten moeten het Vlaamse bedrijfsleven in 
staat stellen om de opportuniteiten, voorwaarden en relevantie van XR te evalueren. De 
resultaten van de projecten zullen dan ook gebruikt worden om andere ondernemingen aan 
te zetten de sprong te wagen. 

 Daarnaast heeft de Vlaamse Regering op 4 mei 2019 het Vlaams beleidsplan 
gepersonaliseerde geneeskunde goedgekeurd. Er worden vier kernthema’s geïdentificeerd 
die gelieerd zijn aan een succesvolle uitrol van gepersonaliseerde geneeskunde in 
Vlaanderen. Deze thema’s hebben te maken met data, analysecapaciteit, technologie en 
training. Met dit plan beoogt de Vlaamse Regering “de uitmuntende positie die Vlaanderen 
heeft in het domein van Gepersonaliseerde Geneeskunde te versterken. Dit moet leiden tot 
kennis en technologie die enerzijds bijdragen tot een wezenlijke verbetering van de 
gepersonaliseerde geneeskunde, en anderzijds de competitiviteit van de betrokken 
economische actoren ondersteunen.”431 Op basis van een initiële bevraging bij bedrijven en 
kennisinstellingen werd een voldoende groot draagvlak gedetecteerd en werden een aantal 
gemeenschappelijke noden gedefinieerd die een specifiek ondersteuningsprogramma voor 
de verdere uitbouw van het Innovatief BedrijfsNetwerk (IBN) flanders.health tot 
speerpuntcluster op het vlak van gepersonaliseerde geneeskunde verantwoorden. Er wordt 
voor twee jaar een budget voorzien, van telkens €5 miljoen op de begroting van wetenschap- 
en innovatie. De middelen van het programma worden beheerd door het agentschap 
Innoveren en Ondernemen (VLAIO). 

 Een van de belangrijkste doelstellingen van de Vlaamse overheid is het omvormen van 
Vlaanderen tot een “slimme regio”. Daartoe werden er al twee grote 
investeringsprogramma's opgezet: het Smart Flanders-ondersteuningsprogramma (2017-
2019), gericht op de ontwikkeling van real-time open datatoepassingen, dat de 13 
centrumsteden en de Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC) voor Brussel begeleidde 
om te groeien naar slimme steden, en het City of Things-programma (2018-2019), gericht 
op testprojecten in “smart city”-toepassingen (op het vlak van omgeving, verkeersbeheer, 
gezondheidszorg, ...) en de experimenteerruimte die Imec in Antwerpen krijgt. Deze 
investeringen worden verdergezet om zo te komen tot de creatie van een levensvatbaar 
Vlaams ecosysteem met “slimme regio” toepassingen. Aldus wordt onder de huidige 
Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur het Smart Flanders-programma voortgezet. In 
het vervolgprogramma wordt ingezet op verschillende sporen. Deze drie sporen zijn het 
continueren van het netwerk en de dynamiek die is ontstaan binnen het oorspronkelijke 
Smart Flanders-programma, de ontwikkeling van een Vlaamse Open City Architectuur 
(VLOCA) en het verhogen van de maturiteit en de kennis van de steden en gemeenten om 

 
431  Vlaamse Regering, Beleidsplan gepersonaliseerde geneeskunde, Bisnota aan de Vlaamse Regering, VR 2019 

0504 DOC.0537/1BIS. 
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Europese subsidieprogramma’s binnen te halen. In het vervolgprogramma zullen ook de 
andere lokale besturen actief betrokken worden in het programma. 
• In het vervolgprogramma Smart Flanders zet de Vlaamse overheid verder in op het 

netwerk en de dynamiek die is ontstaan binnen de eerste periode. Om de 6 weken komt 
de stuurgroep van afgevaardigden van de 13 centrumsteden, de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC) voor Brussel, de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG), het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) en een aantal 
entiteiten van de Vlaamse overheid samen. De stuurgroep bespreekt hoe ze slimme 
toepassingen kan inzetten om problematieken waarmee de steden dagdagelijks worden 
geconfronteerd aan te pakken. Er wordt gekeken hoe ook andere steden en gemeenten 
betrokken kunnen worden in dit traject. Kennisdeling en praktijkuitwisseling zijn 
noodzakelijk om verder door te groeien tot slimme Vlaamse regio. Goede praktijken en 
ervaringen delen met andere (provincie)steden en gemeentebesturen via studiedagen, 
workshops en interactieve intervisiesessies via het kennisdelingsnetwerk. 

• Vlaanderen wil een Europese koploper zijn als slimme regio. De financiële slagkracht 
van steden en gemeenten zal een cruciale factor zijn om dat te verwezenlijken. Slimme 
programma’s opzetten en implementeren kosten immers handen vol geld. Daarom wil 
de Vlaamse overheid de maturiteit van de steden en gemeenten vergroten om Europese 
subsidieprogramma’s binnen te rijven. De Vlaamse overheid laat zich daarbij inspireren 
door de Finse ‘Six Aika Strategy’, waardoor de 6 grootste steden van Finland erin slagen 
om de financiële middelen van het EFRO-programma gezamenlijk en efficiënt in te 
zetten. 

• De Vlaamse overheid en Imec/VITO werken samen om in een co-creatief traject met 
het bedrijfsleven en de lokale besturen een Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA) 
uit te tekenen. Dit is een gedragen referentiekader, een soort van bouwplan om 
projecten te ontwikkelen in Vlaamse slimme steden, gemeenten of regio’s. Dat 
referentiekader bevat afspraken en richtlijnen over interoperabiliteit (de mogelijkheid 
van verschillende systemen om met elkaar te communiceren) tussen verschillende IT-
systemen en de uitwisseling van gegevens. Een gedeelde visie over een open digitale 
architectuur moet leiden tot efficiëntere, digitale oplossingen voor de lokale besturen. 

 Voorts werden in 2019 verschillende thematische initiatieven en projecten opgestart die de 
digitalisering van de samenleving ten goede komen (Mobilidata, I-Learn, Internet of 
Water…): 
• €29 miljoen wordt geïnvesteerd in een dataplatform dat verkeersgegevens verzamelt en 

de verkeersdoorstroming moet verbeteren (Mobili-data); 
• €20 miljoen wordt geïnvesteerd in een project om gepersonaliseerd digitaal leren naar 

het ganse Vlaamse onderwijs te brengen (I-Learn);  
• €10 miljoen wordt geïnvesteerd in een project gericht op de ontwikkeling van een basis 

meet- en beheerinfrastructuur die bijdraagt aan het effectiever en efficiënter beheer van 
de zoetwater reserves (Internet of Water). 

 Verder kan aangegeven worden dat de digitalisering van de overheid, en in het bijzonder AI, 
via het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (een N-project binnen het 
departement EWI) wordt ondersteund. Er wordt een 50% cofinanciering voorzien om via 
innovatieve overheidsopdrachten extra mogelijkheden te geven om, samen met 
ondernemingen en onderzoekscentra, de werking van de Vlaamse publieke sector te 
vernieuwen en innovatieve antwoorden te bieden op tal van maatschappelijke uitdagingen. 
Voorbeelden zijn: 
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• het project ‘1700 ondersteund door AI’ van Informatie Vlaanderen dat de werking van 
de Vlaamse infolijn wil optimaliseren met behulp van AI door sneller, adequater en ook 
‘automatischer’ antwoorden te suggereren aan de antwoordverstrekker, ongeacht het 
gekozen communicatiekanaal (mondeling of schriftelijk); 

• het project ‘Alternative Use of Imaging Systems through Artificial Intelligence 
(ALTRUIS)’ waarmee Digipolis de mobiliteitsproblematiek in en rond de stad Antwerpen 
mee wil aanpakken door het alternatief gebruik van camerabeelden en het inzetten van 
AI; 

• het project ‘Automatische ondertiteling via spraakherkenning’ van de VRT dat beoogt 
een tool te ontwikkelen die het ondertitelingsproces grotendeels automatisch te laten 
verlopen door video automatisch te transcriberen en daar automatisch ondertitels uit te 
distilleren; 

• het project ‘Innovatieve functionaliteiten en AI voor energiebesparing in de publieke 
sector’ waarbij er zal nagegaan worden waar artificiële intelligentie kan worden ingezet 
om o.a. sneller energiebesparingspotentieel te detecteren in publieke gebouwen en of 
een Software-as-a-Service (SaaS) model een meerwaarde kan bieden. Hiervoor werd 
op 30 september een online marktconsultatie georganiseerd als voortraject van het PIO-
project om na te gaan welk potentieel aan inzichten en automatisering mogelijk is door 
het inzetten van (een combinatie van) vernieuwende technologieën.  

• het project ‘Predictief onderhoud op sluisdeuren door middel van artificiële intelligentie 
(AI)’ van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) waarbij men op basis 
van artificiële intelligentie (AI) en eventueel bijkomend te verzamelen data relevante en 
voorspellende variabelen wil definiëren zodat men automatische waarschuwingen kan 
genereren over de noodzaak aan onderhoud bij sluizen; 

• de nieuwe overheidsopdracht ‘AI-platform voor agrovoedingstoepassingen van veld tot 
vork’ in het kader van de in mei 2020 gelanceerde oproep, waarbij het Instituut voor 
Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) de door haar gegenereerde data 
beter wil gaan benutten door een  innovatief platform te ontwikkelen met (1) toegewijde 
servers, (2) software om rapid AI-prototyping te testen en (3) software die het labelen 
van grote hoeveelheden data organiseert en versnelt. Dit AI4Agrifood platform zal eerst 
het onderzoek en ontwikkeling op ILVO versnellen en zal tegelijk dankzij onze Living 
Lab approach zorgen dat alle actoren in de agrovoedingssector de mogelijkheden van 
AI kunnen gebruiken.  

• Een volgende indiendatum voor innovatieve aankoopprojecten was voorzien op 22 
oktober 2020.  

 In 2017 reserveerde de Vlaamse overheid al €3,5 miljoen voor een eerste reeks 
proeftuinen432 in het kader van Industrie 4.0. Een jaar later leveren deze gerichte diensten 
aan een breed scala van bedrijven. Begin 2019 werden 10 nieuwe proeftuinen geselecteerd, 
die vanaf april startten, voor een budget van €4 miljoen en met de doelstelling nog meer 
industriële sectoren en thema’s te bestrijken. 

AI-initiatieven van overheidsagentschappen 

 
432  https://www.industrie40vlaanderen.be/proeftuinen 
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 Flanders Investment and Trade (FIT) trekt de kaart van AI en digitalisering.In dit verband kan 
o.a. naar het S(tructural)R(eform)S(uport)P(rogram)-project433 worden verwezen. Het SRSP-
project “Artificial Intelligence in Trade and Investment promotion agencies” binnen FIT 
voorziet een specifieke inspanning ter verbetering van: (1) de toegang tot data (beoordeling 
van het huidige gebruik van data binnen FIT, alsook een 'roadmap' met specifieke 
aanbevelingen voor verbetering), (2) investeringen in data en Artificial Intelligence (het 
aanreiken van een langetermijnstrategie dat toekomstige investeringen in zowel data als AI 
rechtvaardigt), (3) de digitale 'skills gap' (het opleveren van het huidige bewustzijn van AI 
(als digitale vaardigheid) en data doorheen alle lagen van de organisatie mede met het oog 
op het opstellen van specifieke opleidingstrajecten als richtlijn voor bijscholing van 
personeel) en (4) effectieve instellingen en kwaliteitsoverheden (het opstellen van een AI-
strategie zal FIT de nodige richtlijnen geven om specifieke tools te ontwikkelen of 
organisatorische veranderingen door te voeren om optimaal te kunnen functioneren in een 
snel veranderende digitale omgeving en zo tegemoet te komen aan de toenemende eisen 
van de klant en als waarborg voor blijvende operationele excellentie). 

 VDAB ontwikkelde een nieuwe online leermodule rond artificiële intelligentie. Het doel van 
deze module is om zoveel mogelijk mensen de basis rond artificiële intelligentie mee te 
geven (https://www.vdab.be/wat-is-AI). De bedoeling is jaarlijks 45.000 Vlamingen op te 
leiden in AI aan de hand van deze online beschikbare cursus in samenwerking met 
sectororganisaties en bedrijven. AI wordt ook ingezet voor de begeleiding op maat van 
kwetsbare groepen. De bedoeling is dat Vlaanderen nieuw ingeschreven werkzoekenden 
sneller gaat screenen (binnen twee maanden na inschrijving), en binnen drie maanden na 
inschrijving bindende afspraken zal maken over hun traject. Met behulp van artificiële 
intelligentie wordt ingeschat hoe groot hun afstand tot werk is. Zo kan VDAB efficiënt 
ondersteunen waar nodig, zodat het voorgestelde traject maximaal tegemoet komt aan hun 
noden. (zie hoger) 

 In antwoord op de coronacrisis heeft de Vlaamse Regering het initiatief genomen tot 
oprichting van een taskforce “Vlaanderen Helemaal Digitaal” met strategische ondersteuning 
van het onderzoekscentrum Imec en betrokkenheid van diverse ondernemersverenigingen, 
academici en technologen. Deze taskforce biedt een matching platform om digitale 
oplossingen voor problemen en uitdagingen die ontstaan zijn, dichter bij elkaar te brengen. 
Daarbij wordt gedacht aan de mogelijkheden rond telewerk, het gebruik van 
videoconsultaties in de zorg, afstandsonderwijs en apps die de drukte in winkels monitoren. 

Beleidsplan Artificiële Intelligentie 
Het Beleidsplan Artificiële intelligentie, op 22 maart 2019 goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering, bestaat uit drie delen die elkaar aanvullen en versterken. Het globale programma wordt 
opgevolgd door een Stuurgroep onder leiding van het departement EWI en VLAIO met een 
vertegenwoordiging van de relevante stakeholders uit het bedrijfsleven en het onderzoeksveld. 
De Stuurgroep telt 12 leden, aangeduid door de Vlaamse Regering op 7 juni 2019. De Stuurgroep 
evalueert de werking en de impact van het beleidsprogramma en stuurt waar nodig bij.  

1. Strategisch basisonderzoek versterken 

 
433  Het Steunprogramma voor Structurele Hervormingen (SRSP) is een programma dat EU-lidstaten ondersteunt 

bij institutionele, administratieve en groeigerichte structurele hervormingen. Het programma ondersteunt zowel 
de voorbereidingen als het ontwerp en de implementatie van de hervormingen. 

https://www.vdab.be/wat-is-AI
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Vlaamse onderzoeksinstellingen, universiteiten en kenniscentra krijgen €12 miljoen per jaar voor 
AI-onderzoek. Zij behoren met hun hun state-of-the-art onderzoek en toonaangevende 
demonstratoren tot de wereldtop in AI en dragen ertoe bij dat Vlaanderen een voortrekkersrol 
speelt in de datagedreven vierde industriële revolutie. Het onderzoeksprogramma, gecoördineerd 
door Imec, is erop gericht een competitief voordeel uit te bouwen in vier AI-disciplines waarin 
Vlaanderen tot de top behoort en die gelinkt zijn aan vier grote uitdagingen op het vlak van 
artificiële intelligentie. Voor de praktische implementatie wordt voor elk van deze vier 
onderzoekslijnen een roadmap opgemaakt die door Vlaamse bedrijven en internationale experten 
gevalideerd zal worden. 

Uitdaging 1: AI voor complexe beslissingen. Veel industriële processen en systemen in de 
samenleving leggen complexe randvoorwaarden op aan het maken van beslissingen. Deze 
onderzoekslijn richt zich op het maken van automatische analyses van beschikbare data, het 
formuleren van bestaande expertise en het genereren van nieuwe kennis door machine learning. 
En dat allemaal rekening houdend met de eisen op het vlak van veiligheid, ethiek en privacy.  

Uitdaging 2: realtime en energie-efficiënte AI. Krachtige smartphones, auto’s en robots kunnen 
taken van de cloud overnemen (edge computing), wat leidt tot snellere beslissingen, een lager 
energieverbruik en een betere bescherming van de privacy. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor 
AI-toepassingen gebaseerd op intelligente systemen en componenten met een laag vermogen, 
vaak op batterijen. Dit onderzoek moet leiden tot toepassingsgerichte cases die ver vooruit lopen 
op de stand van de techniek voor gedistribueerde en hiërarchische AI-systemen, geavanceerde 
signaalprocessing en leeralgoritmes voor het extraheren van actiegerichte informatie uit de 
‘edge’. 

Uitdaging 3: multi-actor en collaboratieve AI. In multi-actorsystemen interageren meerdere 
computers die elk autonoom beslissingen nemen. Het is fundamenteel dat geen van de 
computers het hele systeem kent, noch directe controle heeft over de andere computers. Dit is 
onder meer interessant voor zelfrijdende auto’s, die zich aanpassen aan het gedrag van mensen 
of andere autonome voertuigen. Of voor privacygevoelige systemen waar één actor niet al zijn 
gegevens kenbaar kan maken aan de andere actoren. Bijvoorbeeld voor toepassingen in de 
bankwereld, de aandelenmarkt of voor netwerk-routing. Het onderzoek focust op de adaptiviteit, 
robuustheid, beheersbaarheid en randvoorwaarden voor een goede werking van multi-
actorsystemen. 

Uitdaging 4: Human-like AI. Deze onderzoekslijn focust op het ontwerpen van AI-systemen om 
zo natuurlijk mogelijk te communiceren en te interageren met mensen, onder andere via 
natuurlijke taal en beeldherkenning. Het AI-systeem moet in staat zijn om gelaagde mensachtige 
redeneringen op te bouwen door de complexe omgeving te observeren en te begrijpen. Zo 
kunnen computers onafhankelijk problemen identificeren en oplossen. Mensen kunnen met hun 
intelligentie en fysische capaciteiten in harmonie werken met complementaire machines via 
intuïtieve en sociale interactie. Dit doel is nog veraf. Maar in veel praktische toepassingen, zoals 
het herkennen van patronen en het generaliseren van individuele taken, levert AI al een zeer 
interessante bijdrage. 

Elk van deze uitdagingen (‘Grand Challenges’) omvat verschillende werkpakketten en groepeert 
tientallen nieuw gerekruteerde onderzoekers onder leiding van ervaren professoren. In de Grand 
Challenges zijn ook een twintigtal ‘Proof of Concepts’ opgenomen, met partners uit de SOC’s, 
overheidsdiensten en clusters van bedrijven, met als bedoeling op korte termijn te komen met 
overtuigende proefprojecten en -demonstraties. ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) 
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is een formule voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek. Multidisciplinaire onderzoeksteams 
van wetenschappers, industriepartners en/of social profitorganisaties werken samen om 
oplossingen te ontwikkelen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende 
partners en daarbuiten. 

Het hele programma wordt gemonitord via zogenaamde ‘key performance indicatoren’. Het 
uitgewerkte voorstel werd in het voorjaar 2019 voorgelegd aan een panel van een 200-tal 
bedrijven en in juni wetenschappelijk gevalideerd door een Internationale Adviesraad434, beide 
met een gunstig advies.  

2. Gebruik van AI door bedrijven stimuleren 

De essentiële doelstelling van het beleidsplan is dat bedrijven en andere actoren zo breed 
mogelijk gebruik gaan maken van artificiële intelligentie. Een voorwaarde daarvoor is dat alle 
actoren beschikken over voldoende digitale geletterdheid en een degelijke informatie- en 
datastructuur. Om dit te realiseren voorziet het beleidsplan, onder leiding van het Agentschap 
Innoveren en Ondernemen (VLAIO), jaarlijks €15 miljoen ter ondersteuning van de digitale 
transformatie van bedrijven.  

VLAIO beoogt, samen met de partners uit het VLAIO Netwerk, bedrijven in zoveel mogelijk 
domeinen te sensibiliseren, informeren en adviseren over de mogelijkheden van artificiële 
intelligentie. En daarnaast wordt ook begeleiding voorzien bij hun eerste ervaringen met deze 
nieuwe technologie. Verder zet VLAIO bestaande subsidie-instrumenten (Onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten, ICON-projecten, Baekeland-mandaten, …) in om bedrijven te 
ondersteunen bij het toepassen van AI in de eigen bedrijfsomgeving. VLAIO heeft daarnaast ook 
een Industrie 4.0 Wegwijzer435 ontworpen die maakbedrijven in staat stelt op zoek te gaan naar 
state-of-the-art expertise bij onderzoekspartners op het vlak van onder meer Internet of Things 
(IoT), AI of Virtual Reality (VR). De zoektocht kan op drie manieren verlopen: regionaal, 
technologisch (12 technologische bouwblokken) of naar categorie van onderzoeksinstelling 
(speerpuntclusters, IBN’s, onderzoekscentra, Industrie 4.0 proeftuinen). Kortom, ondersteuning 
in de vorm van coaching en advies tot concrete toepassingen en onderzoekstrajecten op 
bedrijfsniveau. 

De komende 4 jaar investeert de Vlaamse Regering €90 miljoen om ondernemerschap en 
innovatie in Vlaanderen te stimuleren. 11 geselecteerde organisaties zullen een waaier aan 
dienstverlening aan Vlaamse ondernemingen aanbieden. Zij engageren zich om ondernemers te 
sensibiliseren, te begeleiden en te ondersteunen op cruciale momenten in hun levenscyclus. De 
11 dienstverleners zijn: Unizo, Voka, NSZ, Sirris, Agoria, Starterslabo, Scale-ups.eu, Netwerk 
Ondernemen, Netwerk voor Innovatieversnelling in de Bouw, Verso en Syntra West. Sirris, 
Agoria, Verso en Syntra West zijn nieuw. Innovatie staat voorop met thema’s zoals Artificiële 
Intelligentie en Cybersecurity. Circulaire economie, klimaat & energie zijn nieuw binnen de 
dienstverlening. Zo zal Agoria het Digicoach-programma mee inzetten bij het invullen van zijn rol 
als dienstverlener binnen het vernieuwde contract ondernemerschap en innovatieversnelling. Het 
DigiCoach-programma bestaat uit drie luiken: de DigiScan die de mogelijkheid geeft aan een 
onderneming om zichzelf te evalueren op het vlak van digitale transformatie, DigiSkills dat de 
werknemers van een onderneming inzichten geeft in hun eigen digitale vaardigheden en 

 
434  Artificial Intelligence Research Flanders – Feedback from the International Advisory Board on the proposal, VR 

2019 2806 DOC.0952/8 
435  https://www.industrie40vlaanderen.be/industrie-40-wegwijzer 

https://www.industrie40vlaanderen.be/industrie-40-wegwijzer
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DigiConnect dat bedrijven voor de uitvoering van hun digitaliseringsproject helpt om op een 
gestructureerde manier de weg te vinden naar leveranciers van digitale technologie. 

 Thematische ICON-projecten AI. Zoals reeds aangegeven, is er VLAIO-ondersteuning voor 
ontwikkelings- en onderzoeksprojecten op het vlak van AI. Daarnaast voorziet VLAIO ook 
steun voor thematische ICON-projecten AI. Met de thematische ICON projecten artificiële 
intelligentie (AI-ICON) wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van 
artificiële intelligentie en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven. Er wordt 
prioriteit gegeven aan projecten met een grote meerwaarde voor Vlaanderen, aan projecten 
die sterk aansluiten bij het onderzoeksprogramma AI Vlaanderen, en aan projecten die sterk 
gerelateerd zijn aan AI. Er is een budget van €5 miljoen voorzien. 

 Binnen de programma’s COOCK (Collectief Onderzoek&Ontwikkeling en Collectieve 
Kennisverspreiding/-transfer) en TETRA (Technologietransfer door Instellingen voor Hoger 
Onderwijs) werden in 2019 projecten goedgekeurd voor collectieve uitdagingen voor 
groepen van bedrijven. De oproep Hogescholen AI van 27 mei 2019 was specifiek gericht 
op toepassingsgerichte digitaliseringsprojecten vanuit de hogescholen met aandacht voor 
de implementatie van AI bij ondernemingen en social profitorganisaties. Projecten die nauw 
aansluiten bij de doelstellingen uit het beleidsplan AI hadden daarbij de voorkeur. Deze 
oproep stond exclusief open voor onderzoeksgroepen van Vlaamse hogescholen die actief 
bezig zijn met praktijkgericht onderzoek. Zowel projecten in het kader van zorg als andere 
toepassingsdomeinen kwamen in aanmerking. De oproep werd gelanceerd op basis van het 
TETRA-kader. Dit betekent dat de projecten zich richten op het vertalen van beschikbare 
kennis naar gevalideerde en direct bruikbare concepten of prototypes die inspelen op de 
noden van en/of nieuwe marktopportuniteiten bieden aan een ruime groep ondernemingen 
(kmo’s) en/of social proftorganisaties. Er is daarnaast ook een kennisdoorstroming naar 
opleidingen aan hogescholen. Op 10 februari 2020 werd een tweede oproep TETRA 
Hogescholen-AI opengesteld. De oproep is gericht op digitaliseringsprojecten vanuit de 
hogescholen met specifiek aandacht voor AI bij ondernemingen en non-profitorganisaties. 
Op 16 juni 2020 werden in het kader van de tweede oproep in totaal 23 projectaanvragen 
ingediend voor een totale aangevraagde subsidie van ongeveer €8,8 miljoen. Na evaluatie 
en selectie werden finaal 5 projecten gesteund met €2,06 miljoen subsidie. 

 Op 24 juli 2020 lanceerde VLAIO een eerste oproep ‘Digitale transformatieprojecten’ om 
kmo’s de kans te geven een digitale transformatie te realiseren door ondersteuning van een 
externe deskundige. Het gaat om digitaliseringsprojecten met een hoge ambitie die 
vernieuwend en belangrijk zijn voor de onderneming en bovendien implementeerbaar zijn. 
Projecten kunnen zich richten op zowel producten, diensten als processen van 
ondernemingen en dienen een duidelijke bijdrage te leveren aan de overgang naar een data-
gedreven organisatie. Het programma beoogt dus de digitale maturiteit van de Vlaamse 
kmo’s te verhogen. Projecten kunnen 50% steun krijgen met een maximum van €50.000 per 
project. Er wordt voor deze oproep een totaalbudget van €2,5 miljoen voorzien. 

 Ook voor (internationale) projecten in het kader van EFRO, Interreg of Eureka kan VLAIO-
cofinanciering worden voorzien. 
• Het Vlaamse EFRO-programma subsidieert projecten die het concurrentievermogen 

vergroten en de werkgelegenheid stimuleren. Het beheer van EFRO Vlaanderen is in 
handen van VLAIO. In het kader van EFRO werd bijvoorbeeld binnen de prioriteit 1 
(stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie) een oproep 
‘Laagdrempelige Digitale Experimenteerruimtes’ (Vlaamse Digital Experience Labs) 
gelanceerd. Het totale budget voor prioriteit 1 bedraagt €87,63 miljoen, voor de periode 
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van 2014 tot 2020. Daarmee zullen Vlaamse bedrijven en ook publieke actoren de kans 
krijgen om te experimenteren met toepassingen in Artificiële Intelligentie (AI) en de 
digitale ondersteuning van bedrijfsprocessen. Met deze oproep speelt het EFRO-
programma in op deze vastgestelde nood en wordt beoogd dat Vlaamse kmo’s op 
eenvoudige manier toegang hebben tot bijstand en advies voor hun projecten met het 
brede gamma aan datagedreven technologieën. Met deze oproep worden zowel de 
dienstverlening aan de kmos’s (= kern van het project) als de eventuele noodzakelijke 
investeringen en werkingskosten,… in functie van deze dienstverlening ondersteund. 
Om bedrijven te helpen de stap te zetten en de nodige investeringen te doen, zal één 
digitale hub per provincie worden opgericht. Daar zullen bedrijven, en in het bijzonder 
kmo’s, terechtkunnen voor advies en begeleiding om hun digitaliseringsprojecten vorm 
te geven. Hoe kan dat concreet werken? Denk aan een bedrijf dat zijn productieproces 
en voorraadbeheer wil digitaliseren door het gebruik van sensortechnologie. Dat bedrijf 
kan het vernieuwingsproces aan het lab voorleggen, testen laten uitvoeren en samen 
zoeken naar geschikte partners om samen mee te werken. Deze labs zullen tot stand 
komen via een samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en kennisinstellingen 
zoals hogescholen die de nodige infrastructuur en kennis hebben en organisaties die 
toegang hebben tot een grote groep van bedrijven. De beoogde activiteiten worden 
gespreid over twee types van projecten. Aan Projecttype 1 (uitbouw van de 
laagdrempelige experimenteerruimtes oftewel het demonstreren, testen en 
experimenteren met nieuwe datagedreven digitale technologieën) is een maximaal 
(publiek) steunpercentage gekoppeld van 50%, voor Projecttype 2 (begeleiding van 
kmo’s inzake innovatieve toepassingen rond digitalisering oftewel implementeren van 
smart data management) is dat maximaal 70% per begeleide kmo. Voor deze oproep 
wordt een budget voorzien van €3.000.000 EFRO-steun. Aan een consortium kan 
maximaal €600.000 EFRO-middelen toegekend worden.  De uiterste indieningsdatum 
van de volledige projectaanvraag werd vastgelegd op vrijdag 20 november 2020. 

• Gelijktijdig met deze EFRO-oproep is ook de selectieprocedure opgestart naar Vlaamse 
kandidaten voor de European Digital Innovation Hubs. In het nieuwe Digital Europe 
Programme (DEP)436 voor de Europese meerjarenbegroting staat het netwerk van 
European Digital Innovation Hubs (EDIH) centraal. Een EDIH is een (groep van) 
organisatie(s) die bedrijven, voornamelijk kmo's, en/of de publieke sector ondersteunen 
in hun digitale transformatie. Het moet de digitale transformatie van bedrijven en andere 
organisaties versnellen door minstens volgende diensten aan te bieden: testen voor het 
investeren, vaardigheden en training, ondersteuning om investering te vinden, innovatie 
ecosysteem uitbouwen en netwerken. De Hubs moeten daarbij ook vraag en aanbod bij 
elkaar brengen en zo het Vlaamse en Europese ecosysteem versterken. Elke European 
Digital Innovation Hub heeft een bepaalde focus gelinkt aan de drie sleuteltechnologieën 
van het DEP, zijnde supercomputing, AI en cybersecurity. In het najaar van 2020 gaat 
de Europese Commissie over tot de selectie van de eerste hubs, daaraan voorafgaand 
zijn de lidstaten aan zet via preselectie. In België zijn de gewesten bevoegd voor deze 
selectie. De lijsten met kandidaat-aanvragers van de gewesten zullen vervolgens 
samengebundeld worden tot één Belgische lijst. De zoektocht naar geschikte 
kandidaten voor de European Digital Innovation Hubs verliep in Vlaanderen via een 

 
436  Voor meer info zie: https://ec.europe.eu/digital-single-market/en/news/commission-welcomes-agreement-

digital-europe-programme-2021-2027  

https://ec.europe.eu/digital-single-market/en/news/commission-welcomes-agreement-digital-europe-programme-2021-2027
https://ec.europe.eu/digital-single-market/en/news/commission-welcomes-agreement-digital-europe-programme-2021-2027
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Vlaamse preselectie. Deze werd eind juni 2020 geopend. Deadline voor het indienen 
van kandidaturen was 31 augustus 2020. De Vlaamse Regering maakte in oktober 2020 
de geselecteerde kandidaten op Vlaams niveau bekend: Artificial Intelligence (trekker 
imec), Digitale transformatie Scale ups (trekker Sirris), digitalisatie van de industrie en 
Industrie 4.0 (DII4.0, trekker Flanders Make), Creative BANG Flanders (trekker VRT), 
EDIH4Agrifood (trekker ILVO), EdTech Station @Hangar K (trekker Hangar K), Energie 
in de bebouwde omgeving (trekker Energyville), Gezondheid en zorg (trekker DSP 
Valley) en Smart Cities and Smart Port & Logistics (trekker The Beacon).437 De 
Commissie zal voor elke hub jaarlijks tussen €0,5 en €1 miljoen op tafel leggen. 
Lidstaten staan in voor minstens evenveel financiering. Het DEP voorziet een digital 
hub-subsidie voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid tot heraanvraag op het 
einde van de 3 jaar, voor een bijkomende periode van 4 jaar. Ook zijn er mogelijkheden 
tot verdere financiering via Digital Europe, EFRO, Horizon Europe, EIB-instrumenten en 
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Finaal zal Europa tussen 4 en 11 Belgische 
hubs selecteren. 

• Bijna gelijktijdig heeft VAIO een EFRO-oproep gelanceerd voor Digital Experience Labs. 
Hiermee zet Vlaanderen Europese middelen in voor het ondersteunen van 
digitaliseringsprojecten bij kmo’s en bedrijven. Die moeten bij de Digital Experience 
Labs terecht kunnen voor laagdrempelig advies en begeleiding. Concreet gaat het dan 
bijvoorbeeld om het experimenteren met nieuwe datagedreven digitale technologie of 
het implementeren van smart datamanagement. Een Experience lab zal meer concreet 
volgende functies vervullen: het adviseren en begeleiden van kmo’s bij het testen en 
experimenteren met digitale technologieën en de matchmaking met private 
technologieaanbieders. Er wordt gemikt op één Experience Lab per provincie. Een hub 
onderscheidt zich van een lab door de inbedding in een Europees netwerk, het uitvoeren 
van bijkomende functies (ondersteuning ecosysteem, aanbrengen van vaardigheden) 
en een focus die aansluit bij de Vlaamse digitaliseringsprioriteiten vermeld in de 
beleidsnota EWI 2019-2024 en specialisaties (daar waar labs brede, generieke 
instrumenten zijn). Vanuit Vlaanderen wordt gestreefd naar maximale, samenwerking 
tussen de actoren om de digitale transformatie bij kmo’s en publieke overheden te 
ondersteunen. Gezien de complementariteit tussen hubs en labs, wordt verwacht dat er 
nauwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de beide instrumenten. 

• EFRO Interreg maakt deel uit van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-
fondsen). Interreg is een verzamelnaam voor meerdere programma’s die internationale 
samenwerkingsprojecten subsidiëren met als doel een kennisintensieve en 
koolstofarme economie. Het project Factory 4.0, dat wordt uitgevoerd binnen Interreg 
Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, versnelt de transformatie van bedrijven naar een 
Industrie 4.0 fabriek door automatisering en digitale technologie verder te integreren in 
de productiemethoden van bedrijven. Factory 4.0 streeft er m.a.w. naar om regionale 
kmo’s performanter te maken door vier ontwikkelingsassen: nieuwe technologieën, 
processen, energie-efficiëntie en competentiemanagement. Dankzij een aanpak in 
etappes krijgen kmo’s met een productiecapaciteit informatie over de mogelijkheden 
van Industrie 4.0, de uitdagingen en de mogelijkheden tot het transformeren van hun 
productieapparaat. Vanuit Vlaanderen nemen POM West-Vlaanderen en SIRRIS deel 

 
437  https://www.vleva.eu/nl/eu-algemeen/project-limburg/eu-nieuws/vlaamse-preselectie-european-digital-

innovation-hubs-bekend 
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aan dit project. Uiteindelijk zullen 180 bedrijven tegen het einde van het project in 2020 
beroep kunnen doen op een volledige diagnose met actieplan. Uiteindelijk zullen 180 
bedrijven tegen het einde van het project in 2020 beroep kunnen doen op een volledige 
diagnose met actieplan. Op 10 juni 2020 organiseerde het project Factory 4.0 een 
webinar over cybersecurity. Het webinar sloot af met een balans na 4 jaar Factory 4.0, 
aangevuld met enkele getuigenissen door bedrijven. 

• Op het vlak van O&O&I-projecten in een internationaal consortium kan bijvoorbeeld 
verwezen worden naar de internationale oproep Artificiële intelligentie (Eureka Cluster 
call) van maart 2020. Een ontwikkelingsproject of een onderzoeksproject kan extra 
steun genieten voor samenwerking wanneer het wordt uitgevoerd als Vlaams 
deelproject in een EUREKA-project438. Het Vlaams deelproject komt in aanmerking voor 
extra steun voor samenwerking als (i) het project het EUREKA-label verkrijgt, (ii) de 
partners een ondertekende internationale Consortium Overeenkomst hebben 
ingeleverd, (iii) ten minste 2 lidstaten van de Europese Unie deelnemen aan het project 
en (iv) geen van de ondernemingen meer dan 70 % van de kosten van het 
samenwerkingsproject voor haar rekening moet nemen.  De Eureka-clusters CELTIC-
NEXT, EUROGIA, ITEA3 en PENTA-EURIPIDES hebben een gemeenschappelijke 
interesse vastgesteld in artificiële intelligentie in de verschillende domeinen. Deze 
clusters lanceren daarom samen met verschillende nationale en regionale 
overheidsinstanties een oproep voor innovatieve projecten in het domein van artificiële 
intelligentie. Het doel van deze oproep is om de productiviteit en het 
concurrentievermogen van de Europese ondernemingen te vergroten door de 
acceptatie en het gebruik van AI-systemen en -diensten. Het toepassingsdomein is ruim 
en omvat o.a. ICT, cyber security, eHealth, landbouw, koolstofarme energie, circulaire 
economie, smart cities, industrie 4.0, HMI, elektronische componenten, klimaat, 
engineering, software innovatie, veiligheid, transport & mobiliteit… Samenwerking is 
mogelijk met organisaties uit Oostenrijk, Denemarken, Hongarije, Nederland, Spanje, 
Finland, Luxemburg, Portugal, Zweden, Canada, Duitsland, Malta, Turkije en Zuid-
Korea. In België is ook steun mogelijk in het Waals gewest. In Vlaanderen kunnen enkel 
ondernemingen steun ontvangen, onderzoeksinstellingen kunnen wel deelnemen mits 
co-financiering door het bedrijf. Het internationale projectvoorstel moest tegen ten 
laatste 15 juni 2020 ingediend worden. Naast de internationale aanvraag, is het nodig 
om een Vlaamse aanvraag in te dienen bij het VLAIO, met dezelfde deadline. De 
steunbeslissing wordt verwacht voor januari 2021. De Vlaamse aanvraag bij VLAIO 
verliep via de subsidiekanalen ontwikkelingsproject of onderzoeksproject. 

 
3. Bewustmaking, opleiding en ethische omkadering 

Kenniscentrum Data&Maatschappij 

 
438  EUREKA is een intergouvernementele organisatie waarvan vandaag 41 landen en de Europese Unie lid zijn. 

Het initiatief is gericht op de bevordering van de internationale samenwerking in toegepast en marktgericht 
industrieel Onderzoek & Ontwikkeling. De organisatie werd in 1985 opgericht om de competitiviteit van de 
Europese industrie te versterken via het faciliteren van de opbouw en financiering van projecten voor de 
ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. EUREKA omvat ook ‘Clusters’, zoals ITEA, 
EURIPIDES, PENTA, CELTIC, SMART en EUROGIA. Deze ondersteunen de opbouw van (sub)projecten in 
een specifiek onderzoeksterrein of industriële sector. Hiertoe beschikken ze over een eigen 
organisatiestructuur. 
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De Vlaamse overheid is zich bewust dat acceptatie van AI in het industrieel en maatschappelijk 
weefsel samenhangt met veilige, betrouwbare en transparante AI. Daarom voorziet het Vlaamse 
beleidsplan jaarlijks €5 miljoen voor bewustmaking, opleiding en juridische en ethische 
omkadering rond artificiële intelligentie. Er werd daartoe ingevolge de beslissing van de Vlaamse 
Regering van 24 mei 2019 een Kenniscentrum Data en Maatschappij opgericht dat 
beleidsmakers, bedrijven en het grote publiek toepasbare richtsnoeren en adviezen zal 
aanreiken. Bijkomend moet dit kenniscentrum uitgroeien tot een toonaangevende stem in de 
maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van AI in Vlaanderen. De uitrol van dit Kenniscentrum 
werd goedgekeurd voor een budget van €750.000 per jaar bij beslissing van de Vlaamse 
Regering in april 2019. 

Opleidingsinitiatieven 

 Om een brede basis van de bevolking een basiskennis AI mee te geven, wordt samen met 
VDAB, SYNTRA en de opleidings- en onderwijsinstellingen een breed toegankelijk en 
laagdrempelig opleidingsaanbod uitgewerkt, op maat van de verschillende doelgroepen.  Het 
is de ambitie van de regering om op drie jaar tijd 100.000 Vlamingen minstens een 
basiskennis AI mee te geven. 

 Ook via ESF worden opleidingstrajecten voorzien. De Vlaamse Regering besliste eind 
november 2019 om samen met het Europees Sociaal Fonds €8,5 miljoen te investeren in 
opleidingen die Vlaamse ondernemingen klaarstomen voor de digitale toekomst.  
• In 2019 werd oproep 467 gelanceerd betreffende het voorbereiden van ondernemingen 

en hun werknemers op de implementatie en het gebruik van artificiële intelligentie. Via 
deze ESF-oproep van €1,7 miljoen werden ondernemingen (en hun werknemers) die in 
de toekomst gebruik gaan maken van Artificiële intelligentie (AI) en/of al aan de slag zijn 
met de implementatie van AI, ondersteund met een aanbod van praktijkgerichte 
opleidingstrajecten ter aanvulling van het bestaande aanbod. Daarom werd in deze 
oproep op zoek gegaan naar promotoren die een opleidingsaanbod ontwikkelen dat 
complementair is aan het bestaande aanbod en dit voor ondernemingen die vandaag 
nog geen AI toepassen en/of ondernemingen (en hun werknemers) die dit wel al doen. 
Op die manier kunnen ze gewapend met de juiste kennis en competenties de 
uitdagingen met betrekking tot AI aangaan. Enkel ontwikkelingskosten komen in 
aanmerking voor financiering, beheerskosten niet. Het oproepbudget voor de oproep 
bestaat uit €1.700.000 waarvan €700.000 ESF-financiering en €1.000.000 financiering 
vanuit VLAIO, met een maximale subsidie € 200.000 per project. De projecten in deze 
oproep hadden een looptijd van maximaal 18 maanden. De promotor moet zelf een 
minimale private cofinanciering voorzien van 15 %. 

• Oproep 469 betreffende het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op 
de implementatie van cybersecurity kadert in de Vlaamse beleidsagenda cybersecurity 
die op 22 maart 2019 werd goedgekeurd en tot doel heeft de maturiteit inzake 
cybersecurity in Vlaanderen te verhogen. Het budget voor de oproep bestaat uit 
€420.000 euro waarvan €170.000 euro ESF-financiering en €250.000 financiering 
vanuit VLAIO, met een maximale subsidie € 200.000 per project waarvan maximaal 
€80.000 euro ESF en €120.000 euro VLAIO. De promotor moet zelf een minimale 
private cofinanciering voorzien van 15%. De oproep werd opengesteld op 1 juli 2019 en 
stond open tot en met 20 september 2019. Goedgekeurde projecten gingen van start 
op 1 december 2019. De projecten in deze oproep hadden een looptijd van maximaal 
18 maanden.  
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• Eveneens in 2019 werd oproep 473 omtrent ‘Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden 
in ondernemingen’ in de steigers gezet. Doel van deze oproep was het stimuleren van 
opleidingen in ondernemingen in Vlaanderen. Deze oproep richtte zich hoofdzakelijk op 
kmo’s uit zowel de profit als social profit. In deze oproep kunnen opleidingen 
gefinancierd worden voor kort- en middengeschoolde werknemers van bedrijven en 
organisaties met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest. Binnen deze oproep zijn enkel 
opleidingen mogelijk die kaderen binnen 8 clusters van 21ste-eeuwse vaardigheden: 
digitale geletterdheid (ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden, 
computational thinking), communiceren, creatief denken en handelen, kritisch denken, 
probleemoplossend denken en handelen, samenwerken (bv. tussen mensen en 
intelligente machines), sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering. Zowel 
opleidingen on-the-job als opleidingen via E-learning zijn subsidiabel maar voor deze 
laatste gelden extra criteria. Het oproepbudget voor de oproep ‘Opleiding in bedrijven’ 
bedraagt €6,4 miljoen waarvan €2.560.000,00 ESF (40%) en €3.840.000,00 van het 
Vlaams cofinancieringsfonds (60%). Er is een maximale subsidie van €80.000 per 
project, waarbij maximaal €32.000 euro afkomstig van het ESF en €48.000 van het 
Vlaams cofinancieringsfonds. De promotor moet een minimale private cofinanciering 
voorzien van 30% voor een kleine onderneming en 50% voor een middelgrote of grote 
onderneming. De oproep stond open vanaf 1 december 2019 tot en met 28 februari 
2020. Na goedkeuring van het projectvoorstel kan men starten op 1 juni 2020 voor een 
periode van 15 maanden. De einddatum van deze projecten is bijgevolg 31 augustus 
2021. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk. In juni 2020 gingen 78 projecten 
van start met hun project. Deze oproep wil ESF Vlaanderen in het najaar 2020 herhalen. 

• In 2020 werd oproep 488 gelanceerd gericht op het voorbereiden van ondernemingen 
en hun werknemers op de implementatie van cybersecurity. Via deze oproep beoogt 
men ondernemingen (en hun werknemers), met een aanbod van gerichte, efficiënte en 
toegankelijke opleidingen ondersteunen in het verhogen van hun maturiteit op vlak van 
cybersecurity. Dit aanbod moet zoveel mogelijk gestoeld zijn op CS-gerelateerde 
opleidingsformules die hun nut al bewezen hebben (internationaal, academisch, …) en 
moet aanvullend zijn ten aanzien van het bestaande aanbod. Gezien de impact op vele 
processen in een onderneming is cybersecurity essentieel voor de brede 
digitaliseringsbeweging. De maturiteit en kennis van de Vlaamse ondernemingen (en 
hun werknemers) op vlak van cybersecurity verschilt sterk naargelang de onderneming. 
Naast het sensibiliseren van ondernemingen rond de verschillende cybersecurity-
risico’s en de mogelijke impact ervan op hun onderneming en het aanzetten tot de 
implementatie van de juiste cybersecurity-oplossingen, is het van groot belang dat 
ondernemingen de juiste competenties en vaardigheden opbouwen rond cybersecurity 
en dataprivacy, zodat deze de mogelijke risico’s inzake CS voor hun ondernemingen in 
de toekomst kunnen beperken. De competentie- en opleidingsnoden situeren zich niet 
enkel rond de technische implementatie van cybersecurity-oplossingen, maar hebben 
bij uitbreiding betrekking op de 21ste -eeuwse strategische, ethische en juridische 
competenties die hiermee gepaard gaan. Deze oproep richt zich naar micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen. Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit €840.000 
euro waarvan €340.000 euro ESF-financiering en €500.000 euro financiering vanuit 
VLAIO, met een maximale subsidie €200.000 euro per project met maximaal €80.000 
euro ESF en €120.000 euro VLAIO. De promotor moet zelf een minimale private 
cofinanciering voorzien van 15%. De oproep werd opengesteld op 1 mei 2020 en staat 
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open tot en met 21 augustus 2020. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 
november 2020. 

• In 2020 werd verder een oproep van €1,7 miljoen georganiseerd, ESF-oproep AI 2020. 
De oproep 489 luidt voluit ‘Begeleidingstrajecten menselijk kapitaal voor KMO’s in 
digitale transformatie door implementatie van datagedreven digitale technologieën (AI 
2020)’. Het gaat om de ontwikkeling en uitrol van begeleidingstrajecten die KMO’s 
ondersteuning bieden bij de integratie van datagedreven digitale technologieën die 
leiden tot een digitaal transformatieproces waarin ook diverse aspecten van HR 
meegenomen worden. Daartoe moet er een visie gevormd worden en een concrete 
aanpak uitgetekend worden die zich richt op alle profielen in een onderneming en die 
rekening houdt met een scala aan HR-thema’s: gaande van arbeidsorganisatie, 
opleiding, betrokkenheid, aandacht voor kwetsbaardere werknemers, instroom-, 
doorstroom- en rekruteringsnoden, retentiebeleid, … In de visie en de concrete aanpak 
wordt steeds zowel rekening gehouden met de noden van de onderneming als ook met 
de noden van de werknemers zelf. Deze begeleidingstrajecten situeren zich op het 
snijvlak van leren, werken, ondernemen en innoveren en bieden KMO’s ondersteuning 
om innovatie op vlak van digitalisering en menselijk kapitaal op een mensgerichte wijze 
door te voeren. Het oproepbudget omvat €1.666.667 waarvan €666.667 ESF-
financiering en €1 miljoen financiering vanuit VLAIO, met een maximale subsidie van 
€300.000 per project. De promotor moet zelf een minimale private cofinanciering 
voorzien van 15%. De oproep werd opengesteld op 1 juni 2020 en loopt tot en met 18 
september 2020. 

• Verder kan ook nog verwezen worden naar oproep 516 ‘Anders organiseren 2.0’. Deze 
opdracht kadert binnen investeringsprioriteit 8.5 ‘Aanpassingen van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan veranderingen’ binnen prioriteit 4 
‘partnerschapsontwikkeling en mensgericht ondernemen’ van het ESF operationeel 
programma 2014-2020. Deze prioriteit heeft tot doelstelling het verbeteren van de 
werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt. Innovatieve arbeidsorganisatie 
wordt aanzien als vehikel voor organisaties om zich aan te passen aan veranderingen, 
op een manier die een betere werkbaarheid voor de werknemers genereert. Deze 
oproep draagt tevens bij aan de strategische doelstelling ‘Veerkrachtige ondernemingen 
in een toekomstbestendige arbeidsmarkt’ en de bijbehorende operationele 
doelstellingen VI.3.1. ‘Transities en transformaties op de arbeidsmarkt ondersteunen’ 
uit de beleidsnota 2019-2024 Werk en Sociale Economie. Organisaties dienen met 
steeds complexere uitdagingen om te gaan zoals bv. veranderend verwachtingspatroon 
van klanten om meer op maat te werken en snellere dienstverlening te leveren, 
wijzigingen in wetgeving, digitalisering, voorkeur van werknemers inzake privé-
werkbalans,… Deze oproep focust op het leer- en aanpassingsvermogen van 
organisaties om op een effectieve manier (toekomstige) uitdagingen te detecteren en 
daar flexibel op in te spelen. Er wordt daarbij vooral gefocust op de capaciteit van teams 
om met problemen om te gaan, die als gevolg van bovenstaande uitdagingen hun 
werking verstoren. Teams hebben vaak directe toegang tot de relevante informatie in 
een organisatie en zijn daardoor een cruciale factor voor het leer- en 
aanpassingsvermogen van de organisatie. Ze worden vaak als eerste geconfronteerd 
met veranderingen en operationele problemen en zijn vaak het best geplaatst om 
inschattingen te maken over de haalbaarheid en adequaatheid van oplossingen. De 
verwachting is dat op deze manier een positieve impact wordt gegenereerd op de 
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werkbaarheid van jobs in deze organisaties. De projecten in deze oproep hebben een 
looptijd van 24 maanden, waarbij verlenging niet mogelijk is. Vervolgprojecten binnen 
deze oproep zijn ook niet mogelijk. Er is een maximale subsidie voorzien van €100.000 
per project met maximaal €40.000 ESF (40%) en maximaal €60.000 euro Vlaamse 
cofinanciering (VCF) (60%). De promotor moet een minimale private cofinanciering 
voorzien van 30% voor een KMO en 50% voor een grote onderneming. Het 
oproepbudget voor deze oproep bedraagt €1.350.645,00 EUR, waarvan €1.200.000,00 
EUR (€480.000 ESF en €720.000 VCF) voor de projecten en €150.645,00 (€60.258 
euro ESF en €90.387 VCF) voor de omkadering (experten). 

 VLAIO heeft IDEA Consult de opdracht gegeven om een ‘actieprogramma digitale school’ uit 
te werken. Het doel is om de middelen voorzien in de beleidsagenda’s AI en CS voor 
coaching en begeleiding van scholen en leerkrachten voor de versnelde invulling van de 
eindtermen digitale competenties en mediawijsheid, gericht in te zetten.   Concreet gaat het 
om €1,66 miljoen middelen om prikkels te geven voor sterkere digitale competentie-opbouw 
in het secundair onderwijs. IDEA beoogt daarom de ontwikkeling van een gedragen visie en 
actieprogramma voor de realisatie van de transformatie ‘digitale school’, als kader voor de 
inzet van de middelen binnen de beleidsagenda's AI en CS. De nadruk ligt op de 
professionalisering van leraren en andere onderwijsprofessionals. 

 Verder werd in de beslissing van Vlaamse Regering van 22 maart 2019 €1 miljoen per jaar 
voorzien voor “middelen om stimulansen te geven tot sterkere digitale competentieopbouw 
bij hogere schoolstudenten en doctorandi (in afstemming met het Beleidsdomein Onderwijs 
en Vorming en de instellingen”. In het kader van dit opleidingsluik moet de oprichting door 
de Vlaamse Regering van de Vlaamse AI Academie439 gesitueerd worden, die zal bestaan 
uit een doctoraatsschool AI en permanente vorming rond AI. Beide initiatieven zijn 
complementair en niet overlappend met het zogenaamde ‘reguliere’ onderwijsaanbod van 
de universiteiten en hogescholen met bachelor- en masteropleidingen die decretaal 
gebaseerd zij en gefinancierd worden via de zogenaamde ‘eerste geldstroom’. Het betreft 
dus een additioneel opleidingsaanbod dat moet leiden tot een versnelde competentie-
opbouw inzake AI bij doctoraatsstudenten en andere onderzoekers enerzijds (over alle 
disciplines heen) en anderzijds tot een groter aanbod van bijkomende opleidingen in het 
kader van permanente vorming, richting het ‘afnemend veld’ van quasi alle maatschappelijke 
actoren en dimensies waarin AI een rol zal spelen. 

  

 
439  Vlaams Beleidsplan AI – Luik opleidingen: de Vlaamse AI Academie, 19 juni 2020, VR 2020 1906 

DOC.0610/1BIS, /2, /3 en /4. 




