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15 BIJLAGE: Enkele cijfergegevens 

15.1 Wereld/Europees 

15.1.1 European enterprise survey440 
De Europese Commissie heeft een eerste kwantitatieve overzicht gepubliceerd over de 
acceptatie van AI-technologieën onder Europese ondernemingen. 

De bevraging wijst uit dat de kennis of besef van AI algemeen aanwezig is bij de ondernemingen: 
78% van de ondernemingen geeft aan te weten wat het begrip AI inhoudt, 7% is er zich niet 
bewust van en 15% is onzeker. In België is de kennis van ondernemingen over AI lager dan het 
Europese gemiddelde, nl. 71%. 29% heeft geen weet van AI. In Duitsland bijvoorbeeld zijn 
ondernemingen (91,3%) zich veel meer bewust van AI.   

Uit het onderzoek blijkt verder dat 42% van de ondernemingen ten minste één AI-technologie 
heeft toegepast en 18% plannen heeft om de komende twee jaar AI-technologieën toe te passen 
(maar dat nu nog niet doen). 40% van de 9.640 bevraagde ondernemingen geeft aan geen AI te 
gebruiken en dat ook niet van plan te zijn in de toekomst. Dit betekent dat momenteel 58% van 
de Europese ondernemingen geen AI-technologie toepast. Wat de intensiteit van de AI-adoptie 
betreft, gebruikt 25% van de ondernemingen ten minste 2 AI-technologieën. De intensiteit 
verschilt naargelang de dimensie van de onderneming: bijna twee keer zoveel grote 
ondernemingen (39%) gebruiken twee of meer AI-technologieën in vergelijking met micro- (5-9 
werknemers, 21%) en kleine ondernemingen (10-49 werknemers, 22%). De adoptie van AI-
technologieën verschilt ook naargelang de sector. Het hoeft niet te verwonderen dat de ICT-sector 
de hoogste AI-adoptiegraad (63%) heeft. Los hiervan, zijn de verschillen tussen de sectoren 
minder uitgesproken. Ook de intensiteit van de adoptie verschilt naargelang de sector. Er zijn 
sectoren zoals de IT en financiële sector die vooroplopen en experimenteren met alle mogelijke 
AI-technologieën. Sectoren als de bouwsector laten een zeer lage intensiteitsgraad zien in die 
zin dat zij weinig gebruik maken van verschillende AI-technologieën. Veel hangt samen met de 
doelstellingen die bedrijven en sectoren voor ogen hebben bij het gebruik van AI (bv. betere 
klantbeleving, verbetering van bedrijfsprocessen, automatiseren van administratieve taken,…). 
Industriële sectoren gebruiken AI voornamelijk om processen te optimaliseren en te 
automatiseren, terwijl dienstensectoren meer gevarieerde doelstellingen hanteren om AI te 
adopteren. 

Kortom, er kan een dichotomie worden vastgesteld in het Europese bedrijfsleven inzake AI: het 
kamp van AI-adopters is maar net iets groter dan dat van de non-adopters (de groep van 18% 
niet meegerekend die AI nog niet toepassen maar het wel willen doen binnen 2 jaar). Wel kan 
een groeiende diversiteit worden vastgesteld in de aard van AI-technologieën die worden 
toegepast. Dit doet vermoeden dat er op termijn positieve groeivooruitzichten in de adoptie van 
AI-technologieën mogen verwacht worden. 

Hoe staat het met de adoptie van AI in de toekomst? Zoals reeds vermeld, is 18% van de 
ondernemingen van plan om binnen de 2 jaar AI te introduceren. Van de ondernemingen die 
reeds één of meer AI-toepassingen gebruiken, geeft meer dan de helft (56%) aan binnen de 2 

 
440  European Commission, European enterprise survey on the use of technologies based on artifical intelligence, 

a study prepared by Ipsos and iCite, 2020. 
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jaar nog meer AI-technologieën te willen toepassen, is 37% van plan om het huidige niveau aan 
te houden en intendeert 4% er minder gebruik te willen van maken. 

Voor het toepassen van AI-technologieën maken de meeste Europese ondernemingen gebruik 
van out-sourcing strategieën: 59% koopt software of gebruiksklare systemen en 38% huurt 
externe providers in om AI-toepassingen te ontwikkelen. Slechts een minderheid ontwikkelt AI 
volledig binnenshuis (20%) of modificeert AI-software (20% open source en 24% commercieel). 
In-house ontwikkeling van AI-oplossingen gebeurt vooral bij grote ondernemingen (28%), minder 
bij micro-ondernemingen (16%) en meer in technische sectoren zoals IT (36%) of technisch-
wetenschappelijke sectoren (28%).  

De studie vond ook drie belangrijke interne belemmeringen waarmee bedrijven worden 
geconfronteerd bij het toepassen van AI-technologieën: 57% ondervond moeilijkheden bij het 
aanwerven van nieuw personeel met de juiste vaardigheden terwijl 45% moet vaststellen dat het 
huidige personeelsbestand niet over de juiste vaardigheden beschikt. De vaardighedendrempel 
is een belangrijk gegeven aangezien zij niet gelieerd is aan de ondernemingsdimensie of 
sectoraal van aard is, maar zich manifesteert doorheen de hele arbeidsmarkt. Iets meer dan de 
helft (52%) geeft aan dat de kosten voor het toepassen van AI-technologie een belemmering 
vormt. Ook de kosten voor het aanpassen van operationele processen (49%) vormt een 
belangrijke interne drempel voor AI-adoptie. Verder wordt ook nog gewezen op de problematiek 
van onvoldoende externe of overheidsfinanciering (36%). Wat de externe drempels betreft, wijst 
de studie erop dat het wegnemen van onzekerheid voor de ondernemingen een gunstig effect 
kan hebben op AI-adoptie. Immers, ondernemingen beschouwen wettelijke obstakels (29%), 
strikte gegevensstandaardisatie (33%) en de aansprakelijkheid voor mogelijke schade (33%) als 
grote externe uitdagingen voor de acceptatie van AI. 

15.1.2 Artificial Intelligence Index441 
Het rapport 2019 biedt relevante gegevens over de technische, economische en 
maatschappelijke vooruitgang van AI, waarbij 5 hoofdbevindingen domineren: 

 Het AI-onderzoek blijft rap groeien. Het aandeel van peer-reviewed papers over AI is in de 
afgelopen 10 jaar verdrievoudigd en bedraagt thans 3% van de peer-reviewed 
tijdschriftpublicaties en 9% van de gepubliceerde conference papers. China en Europa 
publiceren nu meer AI-papers dan de VS. 

 Het trainen van AI-systemen gaat steeds sneller en wordt steeds goedkoper.  
 Het aantal AI-gerelateerde banen neemt toe. In de VS is het aandeel AI-gerelateerde banen 

gestegen van 0,26% van het totale aantal geposte vacatures in 2010 tot 1,32% in oktober 
2019. 

 Steeds meer bedrijven passen AI toe. 
 Ai heeft de potentie om bij te dragen aan het maatschappelijk welzijn. 

Hieronder volgen enkele statistieken die betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek en 
economie en arbeidsmarkt. 

 
441  Stanford University, Artificial Intelligence Index Report 2019. 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
379 

 

 

 

 

Wetenschappelijk onderzoek 
Figuur 139: tijdschriftpublicaties 

 
Figuur 140: conferentiepublicaties 

 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
380 

 

 

 

 

China, de VS, India, VK, Duitsland en Japan zijn de koplopers voor tijdschrift- en conference 
publicaties. België bevindt zich in de middenmoot wat het totaal volume betreft, maar scoort op 
het vlak van tijdschriftpublicaties en conferentiepublicaties per 1 miljoen inwoners zeer goed 
respectievelijk goed. Vlaanderen beschikt over universiteiten met verschillende AI-gerelateerde 
laboratoria (bijvoorbeeld VUB AI Lab, SMIT, BruBotics, Centrum voor Computerlinguïstiek, 
Decraratieve Talen en Artificiële Intelligentie, Artificial Intelligence Data Analysys, PSI-ESAT, 
Advanced Database Research&Modelling,…) en onderzoeksgroepen en de verschillende AI-
disciplines (machine learning, natuurlijke taalverwerking en spraakherkenning, 
zwermintelligentie, behaviourial intelligence, visie en beeldverwerking, 
kennisrepresentatie/redneren, constraint processing, aanbevelingssysteem, big data/data 
science/deep learning, data en tekst mining, robotica, human-robot interaction) zijn goed 
vertegenwoordigd. Nadeel is wel dat er geen specifiek speerpunt naar voor kan geschoven 
worden.442 

Figuur 141: AI-patenten 

 
Patenten op AI-technologie bieden een beeld van industriële AI-activiteiten en de potentiële 
impact ervan op producten. Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de VS met kop en schouders boven 
de andere landen uitsteekt en meer dan 3 keer zoveel patenten publiceert dan de 2de in de rang, 
zijnde Japan. België scoort relatief zwak voor deze indicator, zowel voor totaal volume als per 1 
miljoen inwoners. 

 
442  PwC, Benchmarkstudie over artificiële intelligentie, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, juli 

2018. 
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Arbeidsmarkt 
Figuur 142: AI-aanwervingsindex (AI hiring index), 2019 

 
De AI-aanwervingsindex is het aantal LinkedIn-leden die AI-vaardigheden op hun profiel hadden 
staan en een nieuwe werkgever hebben toegevoegd aan hun profiel in dezelfde maand dat de 
nieuwe baan begon, gedeeld door het totale aantal LinkedIn-leden in het land. Deze verhouding 
wordt vervolgens geïndexeerd tegen de gemiddelde aanwerving in de periode 2015-2016. Een 
index van 3 voor Singapore in 2019 houdt in dat de AI-aanwervingsgraad in 2019 drie keer hoger 
ligt dan het gemiddelde in 2015-2016. Uit bovenstaande grafiek kunnen we afleiden dat de 
aanwervingsgraad in België in 2019 weliswaar goed is toegenomen ten aanzien van het 
gemiddelde 2015-2016 maar op een lager niveau ligt dan in Zweden, Nederland, Finland, Ierland, 
Duitsland en het VK. 
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Figuur 143: relatieve AI-vaardigheidspenetratiegraad en aantal AI-beroepen, 2015-2018 

 
De relatieve vaardigheidspenetratiegraad is een methode om voor elk land het aandeel van AI-
vaardigheden in sectoren (Software & IT Services, Hardware and Networking, Education, 
Finance, Manufacturing) te vergelijken en af te zetten tegen een wereldwijd 
gemiddelde/benchmark voor een set van dezelfde beroepen. Voor een gegeven land, is de 
relatieve vaardigheidspenetratie de verhouding tussen de penetratiegraad van een bepaalde 
vaardigheidsgroep en de wereldwijde gemiddelde penetratiegraad. De gemiddelde 
penetratiegraad van AI-vaardigheden ligt in India bijvoorbeeld 2,6 keer hoger dan het wereldwijde 
gemiddelde voor dezelfde set van beroepen. India wordt gevolgd door de VS en China. De VS, 
India en China tellen ook het meest aantal beroepen met AI-skills. België bevindt zich in een 
middengroep, net boven de Scandinavische landen Zweden, Noorwegen en Denemarken, maar  
onder het Nederlandse niveau, zowel naar AI-vaardigheidspenetratieniveau als naar het aantal 
AI-beroepen. Ook de EU-lidstaten VK, Frankrijk, Spanje, Ierland en Finland gaan België vooraf.   
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Economie 
Figuur 144: risicokapitaalinvesteringen private sector in AI startups, in lopende $miljard, totaal van januari 

2018 tot oktober 2019 

  

De VS ($36,3 miljard) en China ($24,9 miljard) zijn de grote slokkoppen van private 
risicokapitaalinvesteringen in AI startups. Het VK bezet de derde positie met een 
investeringsvolume van $2,9 miljard. Ook Duitsland ($910,6 miljoen) en Frankrijk ($1,5 miljard) 
zijn EU-lidstaten die een relatief grote som aan privaat risicokapitaal binnenrijven. Merk op dat 
België ($201,3 miljoen) zich in het gezelschap bevindt van EU-landen zoals Finland ($268,1 
miljoen), Zweden ($234,6 miljoen) en Spanje ($226,7 miljoen) die de kaap van $200 miljoen 
overschrijden. België doet daarbij beter dan Nederland ($154,8 miljoen) en Ierland ($160,9 
miljoen). 

In onderstaande tabel worden de totale private investeringen en het totaal aantal AI startups 
weergegeven. Als resultaat wordt ook het geïnvesteerd bedrag per onderneming vernoemd. 

Tabel 31: private risicokapitaalinvesteringen in AI startups tussen 2014 en 2019 

 Totaal 
investeringen 2014-

2019 (in $) 

Aantal startups Geïnvesteerd 
bedrag per startup 

(in $) 

VS 68.468.620.116 6.116 11.195.000,02 

China 38.978.387.931 1.021 38.176.677,70 

VK 5.163.312.544 857 6.024.868,78 

Israël 3.849.615.703 477 8.070.473,17 

Canada 2.867.037.274 473 6.061.389,59 

Frankrijk 2.508.640.985 458 5.477.382,06 

Japan 1.732.515.859 437 3.964.567,18 

Duitsland 1.664.045.009 351 4.740.868,97 
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Hong Kong 1.484.155.691 219 6.776.966,63 

Singapore 1.285.564.569 179 7.181.924,97 

India 1.232.612.877 126 9.782.641,88 

Zuid-Korea 583.955.926 125 4.671.647,41 

Zwitserland 557.225.157 123 4.530.285,83 

Nederland 507.611.712 103 4.928.269,05 

Oostenrijk 483.520.154 97 4.984.743,86 

Spanje 390.721.988 84 4.651.452,24 

Zweden 348.937.482 72 4.846.353,92 

Finland 348.503.673 61 5.713.174,97 

Ierland 318.710.119 60 5.311.835,32 

België 290.618.124 49 5.930.982,12 

Denemarken 140.650.396 34 4.136.776,35 

Portugal 102.854.494 28 3.673.374,79 

Luxemburg 93.451.852 24 3.893.827,17 

Polen 85.210.887 22 3.873.222,14 

Italië 79.078.749 17 4.651.691,12 

Oostenrijk 77.542.468 16 4.846.404,25 

Hongarije 59.055.376 16 3.690.961,00 

Tsjechië 36.008.452 16 2.250.528,25 

Estland 34.661.661 12 2.888.471,75 

Cyprus 26.360.236 10 2.636.023,60 

Slovenië 19.618.011 9 2.179.779,00 

Griekenland 15.704.284 7 2.243.469,14 

Slovakije 11.471.348 6 1.911.891,33 

Malta 7.173.102 4 1.793.275,50 

Litouwen 6.791.831 4 1.697.957,75 

Roemenië 5.110.067 3 1.703.355,67 

Bulgarije 4.086.529 2 2.043.264,50 

Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat de in VS relatief veel startups een relatief hoge 
investeringsinjectie hebben gekregen: meer dan 6.000 startups ontvingen elk gemiddeld meer 
dan $11 miljoen. Merk op dat in China 6 keer minder startups werden bereikt maar dat het 
investeringsbedrag per startup meer dan 3 keer hoger ligt dan in de VS. Wat België betreft, 
werden over de periode 2014-2019 relatief weinig startups bereikt (49) maar het 
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investeringsbedrag per startup is relatief zeer hoog: bijna $6 miljoen per startup. In Nederland 
werd in meer dan dubbel zoveel startups geïnvesteerd, zij het tegen een investeringsbedrag dat 
$1 miljoen per onderneming lager lag. M.a.w. de verspreiding in AI startups is hoger in Nederland, 
zij het tegen een lagere financieringsinjectie. Overigens weze opgemerkt dat België in de periode 
2018-2019 een sterke inhaalbeweging heeft gemaakt. 

15.1.3 AI Readiness Index443 
De totale impact van AI op het BNP en de werkgelegenheid is afhankelijk van de mate waarin 
een set van kernkatalysatoren aanwezig is en gefaciliteerd wordt. Deze drivers zijn niet in 
dezelfde mate aanwezig in de landen zodat een verschil in impact mag verwacht worden. 

Het betreft drie macro- en vier micro-economische drijvers: 

 Macro 
• Productiviteitspotentieel door AI en automatisering (automation potential). Dit potentieel 

varieert naargelang de hoogte van de lonen, de economie en de maatschappelijke 
acceptatie. Aldus hebben landen met relatief lagere lonen zoals Roemenië een lager 
automatiseringspotentieel dan bijvoorbeeld de Scandinavische landen. 

• Investeringscapaciteit (investment capacity). Investeringen in AI kunnen de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën  en ondernemingen faciliteren, alsook de directe en indirecte 
werkgelegenheid (gelinkt aan AI) aanzwengelen. 

• Globale verbondenheid (connectedness). Landen halen een voordeel uit een sterke 
globale (digitale) netwerking naarmate zij leverancier zijn in de AI-waardeketen en 
wereldwijd kunnen innoveren en producten en diensten exporteren. Nederland 
bijvoorbeeld is volgens DHL-onderzoek444 één van de meest datageconnecteerde landen 
in de wereld. 

 Micro 
• Digitale erfenis (digital legacy). Aangezien digitalisering het proces van AI-acceptatie en -

verspreiding voorafgaat, kan de digitale maturiteit een goede waardemeter zijn voor het 
AI-potentieel. 

• Innovatiebasis (innovation foundation). Het innovatievermogen van een land is bepalend 
voor de mate waarin het AI kan ontwikkelen en vermarkten.  

• Menselijk kapitaal (human capital). Menselijk kapitaal (onderwijs en beroepsopleiding) is 
cruciaal voor de absorptie en toepassing van nieuwe kennis. 

• Maturiteit van AI ecosysteem (AI ecosystem maturity). Een goed ontwikkeld digitaal 
ecosysteem met voldoende AI startups voor de lancering en exploitatie van platforms en 
applicaties is een belangrijke motor voor een levendige lokale ICT-sector met potentiële 
spillovers voor de economie. 

Op basis van een set indicatoren gelinkt aan de zeven ‘enablers’ berekent McKinsey een AI 
readiness index voor EU-lidstaten, de VS en China (waarvoor vergelijkbare data konden 
verzameld worden). De AI readiness index berekent een positionering van landen op basis van 
de AI-drijvers (enablers): het aantal AI-startups per capita, automatiseringspotentieel van 

 
443  McKinsey Global Institute. Notes from the AI frontier. Tackling Europ’s gap in digital and AI, Discussion paper, 

February 2019. 
444  DHL, Global Connectedness Index: Globalization surpassed pre-crisis peak, advanced modestly in 2015, 12 

December 2016. 
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jobactiviteiten, digitale maturiteit, beschikbaarheid van wetenschappers en ingenieurs, ICT 
gedreven business modellen, R&D-uitgaven en ICT-netwerking. 

Eén van de belangrijkste conclusies is dat er een grote spreiding is van de AI readiness in de EU 
en dat zelfs de meest geavanceerde EU-lidstaten achterlopen op de VS als koploper. Uit 
onderstaande tabel, die toegespitst wordt op de vergelijking EU-lidstaten, China en de VS, kan 
afgeleid worden dat België de 13de rang bezet en daarmee binnen de EU de groep van lidstaten 
aanvoert die aansluiting zoekt met de lidstaten die bovengemiddeld scoren. België scoort 
benedengemiddeld voor het aantal AI start-ups (AI-ecosysteem), de investeringen en ICT-
connectiviteit. België scoort zeer goed op het vlak van automatisering (AI-
productiviteitspotentieel) en bovengemiddeld voor de indicatoren digitale maturiteit, 
innovatievermogen en menselijke vaardigheden. Het moet binnen de EU het VK, de 
Scandinavische landen, Ierland alsook de buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk laten 
voorgaan. 
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Tabel 32: AI readiness Index, 2017 

     

Hoe hoger de AI-maturiteit, hoe groter de verwachte impact op economische groei en 
werkgelegenheid. 
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Figuur 145: Werkgelegenheidsgroei, 2030 versus 2017 

 
Figuur 146: Jaarlijkse AI-gedreven groei 

 
Op basis van een gelijkaardige studie van McKinsey in 2018445 worden wereldwijd vier 
categorieën van landen onderscheiden naarmate hun AI-maturiteit: (i) de actieve wereldwijde 
koplopers, (ii) landen met een sterke uitgangspositie (Australië, België, Canada, Estland, Finland, 

 
445  McKinsey Global Institute, Notes from the AI frontier. Modelling the impact of AI on the world economy, 

Discussion Paper, September 2018. 
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Frankrijk, Duitsland, ijsland, Israël, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Singapore, 
Zuid-Korea, Zweden, VK), (iii) landen met een matige basis (Chili, Costa Rica, Tsjechië, India, 
Italië, Litouwen, Maleisië, Zuid-Afrika, Spanje, Thailand, Turkije) en (iv) landen die dringende 
maatregelen moeten treffen om de voordelen van AI nog te kunnen benutten (Brazilië, Bulgarije, 
Cambodja, Colombia, Griekenland, Indonesië, Pakistan, Peru, Tunesië, Uruguay, Zambia). De 
categorie van de wereldwijde koplopers is voorbehouden voor de VS en China. 
België/Vlaanderen vallen net zoals de meeste andere West-Europese en ontwikkelde 
economieën in de categorie van landen met een sterke uitgangspositie. Voor veel indicatoren 
bevindt België zich in de middenmoot, met uitzondering van bovengemiddelde posities voor 
digitale connectiviteit (afwijkend van de studie van 2019 waar België benedengemiddeld scoort, 
zie tabel hierboven) en het AI-productiviteitspotentieel. Landen zoals Nederland, Duitsland en 
zeker Zweden en Finland ranken in vele categorieën beter. 

15.1.4 AI in Europe446 
Dit rapport is gebaseerd op enquêtes en/of interviews van AI-leiders in 277 bedrijven, verspreid 
over 7 sectoren (Life Science, Industrial Products, Finance, Services, Consumer products and 
Retail (CPR), Technology, Media&Entertainment and Telecom (TMT), Infrastructure (transport, 
energie, bouw, real estate)) en 15 landen in Europa. 

Artificiële intelligentie is in Europa aan een opmars bezig. Het voorbije decennium (2008-2018) is 
er voor $10,5 miljard geïnvesteerd in de technologie via acquisities of kapitaalinjecties.  

 
446  Ernst & Young, Artificial Intelligence in Europe: Belgium & Luxembourg. Outlook for 2019 and beyond, Report 

commissioned by Microsoft, 2018. 
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Figuur 147: Groei AI-investeringen in Europa, 2008-2018 (met inbegrip van overheidsinvesteringen) 

 
Het VK, Frankrijk en Duitsland zijn de koplopers. Zij trokken gezamenlijk 87% van de 
investeringen aan. Het VK steekt met 533 van de in totaal 1.362 deals er met kop en schouders 
bovenuit. België bevindt zich met een 7de positie in de middenmoot. In de voorbije 10 jaar werd 
$110 miljoen geïnvesteerd in startups die met AI werken. In dit onderzoek laten we Nederland 
qua investeringsvolume achter ons, zij het dat het aantal deals in Nederland hoger is. 
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Figuur 148: Investeringen in AI in Europa, 2008-2018 

 
Terwijl op Europees niveau machine learning (77%), intelligente robots (44%) en natural 
language processing (40%) als meest nuttige technologieën naar voor worden geschoven, ligt 
aandeel bij Belgische bedrijven nog hoger: 81% wijst machine learning met stip als meest nuttige 
technologie aan, terwijl ook intelligente robots (62%) en natural language processing (48%) 
sterker scoren. Toepassingen van AI gebeuren vooral in de IT- (52%, Europa 47%) en de R&D-
afdeling (43%, Europa 36%) van de Belgische onderneming. Ook de logistiek, marketing en 
klantenafdeling van de ondernemingen maken relatief veel gebruik van AI (elk 33%). AI krijgt veel 
aandacht van het topmanagement van de bevraagde Belgische bedrijven (90%), veel meer dan 
in de rest van Europa (71%). Dit staat in sterk contrast met het relatief lage belang van AI als 
topic voor de werknemers (19% tegenover 29% op Europees niveau), hetgeen doet vermoeden 
dat AI vooral gedreven wordt door het C-niveau. 

Wanneer wordt gevraagd naar de verwachte impact op de activiteit waarin ze actief zijn, blijkt dat 
Belgische bedrijven de significante impact ervan eerder als laag inschatten: slechts 29% verwacht 
een significante disruptieve impact. Alleen Zwitserse (25%) en Finse (9%) bedrijven verwachten 
een nog lagere significante impact. Voegt men ook de ‘hoge impact’ toe, dan is het gezamenlijke 
gevoel van aanzienlijke impact het sterkst aanwezig in Zwitserland, Zweden en Italië (elk 90%). 
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Figuur 149: Verwachte impact op bedrijfsactiviteit binnen 5 jaar 

 
Verder werd aan de bevraagde ondernemingen een lijst van 8 essentiële 
bedrijfskenmerken/eigenschappen voor succesvolle integratie van AI in de onderneming 
voorgelegd, waarbij zij de bedrijfscompetentie voor elk van die kenmerken alsook de 
belangrijkheid ervan dienden te quoteren op een schaal van 1 tot 5: advanced analytics 
(verwerven en ontwikkelen van gespecialiseerde data science skills door opleiding van 
werknemers, het aantrekken van talent en co-creatie met externe partners), data management 
(het verkrijgen, opslaan, structureren, labelen, toegankelijk maken en interpreteren van data om 
met AI aan de slag te kunnen gaan), AI leiderschap (de bekwaamheid om AI-technologie als 
transformatiehefboom te introduceren door inzicht in AI en een duidelijke AI-visie), open cultuur 
(creëren van een open cultuur waarin mensen verandering van AI omarmen, vol vertrouwen 
navigeren in onzekerheid en ambiguïteit, werken aan het afbreken van silo's en naadloos 
samenwerken in de hele organisatie), opkomende technologieën (het organisatiebrede vermogen 
om permanent opportuniteiten te zien in nieuwe technologieoplossingen, toepassingen en 
dataplatforms), flexibele (‘agile’) ontwikkeling (een experimentele aanpak waarbij cross-
functionele teams samenwerken in korte, iteratieve projectcycli om effectief AI-oplossingen te 
ontwikkelen), externe samenwerkingsverbanden (deelnemen aan partnerships en allianties met 
kennisinstellingen, externe providers, AI specialisten en bedrijfsadviseurs met het oog op toegang 
tot technische knowhow, beste praktijken en talent) en emotionele intelligentie (toepassen van 
gedragswetenschappen om het menselijk gedrag te begrijpen en na te bootsen, menselijke 
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behoeften te identificeren, mens-machine interacties te verbeteren en meer mensachtige 
toepassingen te ontwikkelen). 

Tabel 33: Bedrijfscompetenties voor AI-integratie (gemiddelde score en in % van de bedrijven) en 
belangrijkheid ervan (gemiddelde score) 

 Advanced 
analytics 

Data-
manage

ment 

AI-
leiderschap 

Open 
cultuur 

Opkomende 
technologieën 

Flexibele 
(agile) 

ontwikkeling 

Externe 
samenwerking 

Emotionele 
intelligentie 

Europa 

Belang 

Competentie 

Niet 

Matig 

Gemiddeld 

Bovengem. 

Hoog 

 

4,4 

3,3 

4% 

18% 

36% 

27% 

14% 

 

4,4 

3,2 

3% 

19% 

38% 

31% 

8% 

 

4,2 

2,9 

10% 

24% 

32% 

23% 

9% 

 

3,9 

3,2 

4% 

18% 

41% 

23% 

13% 

 

3,9 

3,3 

3% 

13% 

42% 

29% 

12% 

 

3,8 

3,2 

6% 

16% 

37% 

30% 

10% 

 

3,7 

3,2 

3% 

18% 

37% 

28% 

12% 

 

3,3 

2,4 

14% 

29% 

34% 

15% 

2% 

België&Lux. 

Belang 

Competentie 

Niet 

Matig 

Gemiddeld 

Bovengem. 

Hoog 

 

4,7 

3,2 

0% 

19% 

52% 

19% 

10% 

 

4,5 

3,3 

0% 

19% 

48% 

19% 

14% 

 

4,3 

2,7 

5% 

33% 

32% 

24% 

0% 

 

4,0 

3,6 

0% 

5% 

48% 

33% 

14% 

 

3,9 

3,2 

0% 

19% 

57% 

10% 

14% 

 

4,0 

3,3 

0% 

14% 

52% 

24% 

10% 

 

4,0 

3,4 

5% 

14% 

43% 

14% 

24% 

 

3,5 

2,4 

24% 

19% 

33% 

19% 

0% 

Nederland 

Belang 

Competentie 

Niet 

Matig 

Gemiddeld 

Bovengem. 

Hoog 

 

4,6 

3,2 

5% 

9% 

58% 

14% 

14% 

 

4,4 

3,1 

0% 

23% 

41% 

36% 

0% 

 

4,6 

2,9 

5% 

27% 

45% 

18% 

5% 

 

4,2 

3,3 

5% 

18% 

32% 

36% 

9% 

 

3,8 

3,5 

0% 

9% 

45% 

32% 

14% 

 

4,0 

3,3 

5% 

14% 

36% 

40% 

5% 

 

4,0 

3,3 

0% 

18% 

41% 

32% 

9% 

 

3,6 

2,6 

9% 

32% 

27% 

27% 

0% 

Duitsland 

Belang 

Competentie 

Niet 

 

4,4 

3,1 

14% 

 

4,3 

3,2 

9% 

 

4,0 

2,9 

11% 

 

4,0 

3,0 

14% 

 

3,8 

3,2 

9% 

 

3,8 

3,1 

9% 

 

4,0 

3,4 

9% 

 

3,1 

2,7 

17% 
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Matig 

Gemiddeld 

Bovengem. 

Hoog 

14% 

31% 

31% 

9% 

11% 

49% 

17% 

14% 

34% 

14% 

34% 

6% 

9% 

46% 

29% 

3% 

20% 

31% 

26% 

14% 

23% 

31% 

23% 

14% 

11% 

31% 

17% 

29% 

23% 

37% 

23% 

0% 

Finland 

Belang 

Competentie 

Niet 

Matig 

Gemiddeld 

Bovengem. 

Hoog 

 

4,5 

3,6 

0% 

14% 

36% 

27% 

23% 

 

4,5 

3,2 

0% 

18% 

50% 

27% 

5% 

 

4,4 

3,5 

0% 

18% 

27% 

45% 

10% 

 

4,3 

3,5 

0% 

14% 

36% 

41% 

9% 

 

4,3 

3,3 

0% 

18% 

41% 

32% 

9% 

 

4,2 

3,3 

0% 

27% 

27% 

32% 

14% 

 

3,8 

3,5 

0% 

27% 

27% 

32% 

14% 

 

3,1 

2,4 

14% 

32% 

41% 

9% 

0% 

Zweden 

Belang 

Competentie 

Niet 

Matig 

Gemiddeld 

Bovengem. 

Hoog 

 

4,5 

3,2 

0% 

15% 

45% 

15% 

20% 

 

4,4 

3,0 

5% 

20% 

20% 

50% 

0% 

 

4,6 

3,1 

10% 

20% 

10% 

45% 

10% 

 

4,4 

3,3 

5% 

15% 

30% 

20% 

25% 

 

3,8 

3,2 

0% 

25% 

25% 

25% 

20% 

 

4,3 

3,4 

5% 

15% 

15% 

45% 

15% 

 

4,0 

3,1 

5% 

15% 

40% 

20% 

15% 

 

3,4 

2,2 

15% 

20% 

35% 

10% 

5% 

Denemarken 

Belang 

Competentie 

Niet 

Matig 

Gemiddeld 

Bovengem. 

Hoog 

 

4,5 

3,2 

0% 

20% 

36% 

28% 

12% 

 

4,7 

3,0 

0% 

36% 

36% 

16% 

12% 

 

4,1 

2,9 

12% 

20% 

24% 

32% 

8% 

 

3,8 

2,9 

0% 

32% 

36% 

24% 

4% 

 

3,9 

2,9 

0% 

28% 

48% 

12% 

8% 

 

3,9 

3,2 

4% 

8% 

44% 

28% 

12% 

 

3,6 

2,9 

4% 

20% 

36% 

20% 

12% 

 

3,1 

2,0 

24% 

32% 

28% 

8% 

nb 

Noorwegen 

Belang 

Competentie 

Niet 

Matig 

 

4,5 

3,0 

6% 

33% 

 

4,3 

3,2 

0% 

24% 

 

4,2 

3,0 

10% 

29% 

 

4,0 

3,2 

0% 

19% 

 

4,1 

3,6 

0% 

5% 

 

4,2 

3,7 

0% 

10% 

 

4,1 

3,5 

5% 

14% 

 

3,4 

2,5 

5% 

38% 
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Gemiddeld 

Bovengem. 

Hoog 

33% 

15% 

15% 

38% 

33% 

5% 

33% 

14% 

14% 

57% 

5% 

19% 

48% 

33% 

14% 

28% 

48% 

18% 

19% 

48% 

14% 

29% 

14% 

5% 

Spanje 

Belang 

Competentie 

Niet 

Matig 

Gemiddeld 

Bovengem. 

Hoog 

 

4,2 

3,2 

10% 

15% 

35% 

25% 

15% 

 

4,2 

3,2 

0% 

15% 

35% 

45% 

5% 

 

4,2 

3,2 

10% 

20% 

30% 

20% 

20% 

 

3,6 

3,2 

0% 

25% 

35% 

30% 

10% 

 

3,6 

3,4 

5% 

5% 

40% 

45% 

5% 

 

3,6 

3,1 

5% 

25% 

40% 

15% 

5% 

 

3,4 

3,5 

0% 

10% 

40% 

35% 

15% 

 

3,4 

2,4 

15% 

40% 

30% 

15% 

0% 

Belgische (en Luxemburgse) ondernemingen raten – binnen de 8-delige set van 
bedrijfscompetenties - data analytics en data management als de belangrijkste succesfactor voor 
succesvolle integratie van AI. Zij beschouwen deze competenties belangrijker dan het Europese 
gemiddelde. Ondanks het hoge belang ervan, blijken de Belgische ondernemingen maar nipt 
boven het gemiddelde competentieniveau (schaalpunt 3) te scoren nl. 3,2 voor data analytics en 
3,3 voor datamanagement. Daarmee scoren ze iets onder respectievelijk iets boven het Europese 
competentieniveau (3,3 voor data analytics en 3,2 voor data management). Enkel Finland heeft 
beduidend een hoger competentieniveau voor data analytics (score van 3,6). Dit impliceert dat er 
nog heel wat ruimte is voor Belgische bedrijven om stappen vooruit te zetten in het verwerven 
van de nodige AI-skills en het ontwikkelen van een efficiënte data beheersstructuur. 

AI-leiderschap wordt door Belgische ondernemingen als de derde belangrijkste succesfactor op 
het niveau van de onderneming bestempeld (gemiddelde score van 4,3) en hoger ingeschat dan 
op Europees niveau (gemiddelde score van 4,2). Finland, Zweden en Nederland achten het 
belang ervan nog hoger. Nochtans blijken Belgische ondernemingen niet zo vertrouwd te zijn met 
AI-leiderschap: de beslagenheid om een AI-visie uit te tekenen met daaraan gekoppelde 
strategische doelstellingen wordt met een gemiddelde score van 2,7 als de op één na laagste 
van de acht bedrijfscompetenties ingeschat. Daarmee scoort België onder het gemiddelde 
competentieniveau van schaalpunt 3 en onder het gemiddelde Europese competentieniveau 
(score van 2,9). AI-leiderschap is vooral in Finland relatief goed ingeburgerd (gemiddelde 
competentiescore van 3,5), terwijl ook Zweden en Spanje het gemiddelde competentieniveau van 
schaalpunt 3 overschrijden. 

Op het vlak van open cultuur staat België het verst met een gemiddelde score van 3,6 (tegenover 
een Europees gemiddelde van 3,2). Liefst van 95% van de bevraagde ondernemingen beschouwt 
zichzelf als gemiddeld of bovengemiddeld bekwaam in het organiseren van een open AI-cultuur. 
Finland (score 3,5), Nederland en Zweden (beide een score van 3,3) volgen op de voet. Een open 
bedrijfscultuur wordt gemiddeld ook belangrijk geacht (score van 4,0) in België. Enkel in 
Nederland (4,2), Finland (4,3) en Zweden (4,4) wordt nog meer belang gehecht aan deze 
bedrijfscompetentie.  

Belgische bedrijven zijn licht bovengemiddeld (gemiddelde score van 3,2) vertrouwd met 
opkomende technologieën maar iets minder dan op Europees niveau (gemiddelde score van 3,3). 
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Bedrijven in Noorwegen (score 3,6), Nederland (3,5), Spanje (3,4) en Finland (3,3) schatten hun 
bekwaamheid in opkomende technologieën hoger in. Het bewustzijn van het belang van deze 
technologieën bevindt zich bij de Belgische ondernemingen op het Europees niveau (gemiddelde 
score van 3,9). Enkel in Finland (score van 4,3) en Noorwegen (score van 4,1) is dit bewustzijn 
groter. 

86% van de Belgische ondernemingen ziet zich bovengemiddeld competent op het vlak van 
experimentele bedrijfsorganisatie. Dit resulteert in een gemiddelde competentiescore van 3,3 
(Europees gemiddelde is 3,2). Nederland en Finland bevinden zich op hetzelfde 
competentieniveau. Zweedse (gemiddelde score van 3,4) en Noorse ondernemingen (3,7) 
schatten hun competenties in dit domein hoger in. 

24% van de Belgische ondernemingen beschouwen zichzelf als zeer competent in het aangaan 
van externe samenwerkingsverbanden. Dit aandeel ligt enkel in Duitsland hoger (29%). De  
gemiddelde score van 3,4 duidt echter op een slechts licht bovengemiddeld competentieniveau, 
dat weliswaar het Europees niveau van 3,2 overschrijdt. Bedrijven in Spanje, Noorwegen en 
Finland schatten hun competentieniveau iets hoger in met een gemiddelde score van 3,5. 
Niettemin achten de Belgische bedrijven (gemiddelde score van 4,0) het belang van 
samenwerkingsverbanden hoger in dan doorsnee in Europa (gemiddelde score van 3,7). De kloof 
tussen de inschatting van het belang enerzijds en het competentieniveau anderzijds wijst er 
mogelijk op dat bedrijven zich nog in een groeiproces bevinden met betrekking tot de integratie 
van AI in hun interne organisatie en het geschikte tijdstip afwachten op externe allianties aan te 
gaan. 

Van de 8 bedrijfscompetenties wordt het toepassen van gedragswetenschappen met een 
gemiddelde score van 3,5 als de minst belangrijke beschouwd, zij het nog bovengemiddeld. Enkel 
in Nederland wordt emotionele intelligentie belangrijker ingeschaald (gemiddelde scoren van 3,6). 
Het competentieniveau bevindt zich met een gemiddelde score van 2,4 op Europees niveau, zij 
het onder de gemiddelde schaalpuntscore van 3. Overigens scoren ook de andere landen 
ondergemiddeld. De beste competentiescores zijn er voor Duitsland (2,7), Nederland (2,6) en 
Noorwegen (2,5). 

15.1.5 The global talent competitiveness Index (GTCI)447  
GTCI is een jaarlijks benchmarkingsrapport dat landen meet en rangschikt op basis van hun 
vermogen om talent te laten groeien, aantrekken en behouden. De GTCI werd voor het eerst 
geïntroduceerd in 2014 en biedt een waaier aan gegevens en analyses, bedoeld om 
beleidsmakers te helpen bij het ontwikkelen van talentstrategieën, het oplossen van 
talentmismatches en het concurrerender worden op de wereldmarkt. 

De GTCI is een samengestelde index, gebaseerd op een Input-Output-model, bestaande uit zes 
pijlers, vier aan de Input-zijde en twee aan de Output-zijde. De GTCI genereert drie hoofdindexen 
namelijk: 

 De talentenconcurrentievermogen Subindex (de Inputzijde), die bestaat uit vier pijlers die het 
beleid, de middelen en de maatregelen beschrijven die een bepaald land kan inzetten om 
zijn talentconcurrentievermogen te bevorderen. 

 
447  INSEAD, Adecco Group, Google, The global talent competitiveness index 2020. Global talent in the age of 

artifical intelligence, 2020.  
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• Activeren (‘enable’, pijler 1) weerspiegelt de mate waarin de regelgevende, markt- en 
businessomgevingen een gunstig klimaat creëren voor talent om zich te ontwikkelen en 
te gedijen. Het gaat dan om het regelgevend landschap (effectiviteit van de overheid, 
de relaties tussen overheid en bedrijfsleven, politieke stabiliteit, 
regelgevingskwaliteit,…), de marktomgeving (het gemak van zaken doen, 
clusterontwikkeling, R&D-uitgaven, technologiegebruik, ICT-infrastructuur) en de 
businessomgeving (werkloosheid hoger opgeleiden, actief arbeidsmarktbeleid, relatie 
werknemer-werkgever, technologiegebruik, investering in opkomende technologieën, 
…) 

• De andere drie pijlers beschrijven de drie hefbomen van talentconcurrentievermogen, 
die respectievelijk focussen op wat landen doen om talent aan te trekken (‘attract’, pijler 
2: directe buitenlandse investeringen en technologietransfer, migrantenbestand, brain 
gain, internationale studenten, overwicht buitenlandse beslissingscentra, tolerantie 
t.a.v. minderheden en migranten, sociale mobiliteit, genderontwikkelingskloof,…), te 
laten groeien (‘grow’, pijler 3: formele opleiding, levenslang leren, toegang tot 
ontwikkelingsopportuniteiten zoals delegatie van bevoegdheden, persoonlijke rechten, 
gebruik van virtuele sociale en professionele netwerken, samenwerking binnen en 
tussen organisaties) en te behouden (‘retain’, pijler 4: pensioensysteem, sociale 
bescherming, levensstijlindicatoren zoals ecologische performantie, veiligheid, sanitaire 
voorzieningen).   

 De talentenconcurrentiepositie Subindex (de Outputzijde), die bedoeld is om de kwaliteit van 
het talent in een land te beschrijven en te meten, dat voortvloeit uit bovengenoemde 
beleidsmaatregelen, middelen en inspanningen. Het bestaat uit twee pijlers die de huidige 
situatie van een bepaald land beschrijven in termen van beroeps- en technische 
vaardigheden (pijler 5: beroepsbevolking met secundair onderwijs, technici en verwante 
professionals, arbeidsproductiviteit per werknemer, het gemak om geschoold personeel te 
vinden, relevantie onderwijssysteem voor de economie, skills match secundair onderwijs 
respectievelijk hoger onderwijs) en wereldwijde kennisvaardigheden (pijler 6: werknemers 
met hoger onderwijs, bevolking met hoger onderwijs, professionals, onderzoekers, 
beschikbaarheid van wetenschappers en ingenieurs, leidinggevende ambtenaars en 
managers, innovatieoutput, hoogtechnologische export, nieuwe productontwikkeling, 
artikelen in wetenschappelijke tijdschriften). 

 De Global Talent Competitiveness Index (GTCI), die wordt berekend als het eenvoudige 
rekenkundige gemiddelde van de scores die zijn geregistreerd op elk van de zes hierboven 
beschreven pijlers. 

Het meest recente GTCI-model werd verfijnd en verbeterd. Sommige variabelen zijn verwijderd 
of vervangen en een paar nieuwe zijn toegevoegd. Een van de belangrijkste nieuwe functies is 
de introductie van een component 'Technologie-acceptatie' die een maatstaf geeft voor hoe 
landen gebruik maken van en investeren in nieuwe technologieën, waaronder AI. Als gevolg 
hiervan is het totale aantal indicatoren gestegen van 68 naar 70. De landendekking in de GTCI 
2020 is ook uitgebreid en de index omvat nu 132 landen - een stijging ten opzichte van de 125 
landen van vorig jaar, rekening houdend met een spreiding over alle inkomensgroepen en 
ontwikkelingsniveaus. 

De studie stelt vast dat er een positieve correlatie is tussen de economische performantie van 
een land en de mate waarin dat land competitief is op het vlak van talenten. 
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Figuur 150: relatie economische performantie en beschikbaarheid talenten 

 
Daarbij neemt de kloof tussen de talentkoplopers – praktisch allen zijn zij hoge inkomenslanden 
– en de rest van de wereld toe. 

Hieronder wordt de GTCI top 20 van de wereld weergegeven: 

Tabel 34: Top 20 GTCI 

 Score Enable  Attract  Grow  Retain  Vocational 
and 

technical 
skills 

Global 
knowledge 

skills 

Zwitserland 81,26 2 6 2 1 2 4 

VS 79,09 3 11 1 12 1 2 

Singapore 78,48 1 1 8 24 5 1 

Zweden 75,82 4 10 6 9 7 5 

Denemarken 75,18 6 14 7 3 10 6 
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Nederland 74,99 5 15 3 7 6 16 

Finland 74,47 10 13 4 8 4 15 

Luxemburg 73,94 9 2 19 4 16 11 

Noorwegen 72,91 11 16 12 2 8 13 

Australië 72,53 17 7 9 11 20 9 

Duitsland 72,34 7 19 13 10 3 23 

VK 72,27 15 12 5 17 24 3 

Canada 71,26 14 6 11 20 19 14 

IJsland 70,90 16 18 18 6 14 7 

Ierland 70,45 21 9 14 13 11 12 

Nieuw-
Zeeland 

69,84 12 5 15 18 26 17 

Oostenrijk 68,87 13 24 16 5 9 25 

België 68,87 18 21 10 15 18 18 

Japan 66,06 8 40 20 16 13 24 

Israël 65,66 19 48 21 21 12 8 

De wereldtop wordt gedomineerd door Europa (13 landen). Slechts 7 niet-Europese landen 
maken deel uit van de top-20: de VS (2de), Singapore (3de), Australië (10de), Canada (13de), Nieuw-
Zeeland (16de), Japan (19de) en Israël (20ste). Zoals gezegd, betreft het allemaal hoge 
inkomenslanden. De positie van deze landen maakt dat zij goed geplaatst zijn om ook in het 
tijdperk van AI voldoende talent te ontwikkelen, aan te trekken en te behouden. België behoort 
met haar 18de rang tot de top-20 landen met een competitief talentecosysteem, hetgeen goed 
oogt vanuit mondiaal perspectief. Het situeert zich voor elk van de onderdelen tussen de 10de en 
20ste rang, met uitzondering voor de parameter ‘attract’ (21ste positie). Binnen de parameter 
‘enable’ wordt onder meer ingezoomd op de investeringen in opkomende technologieën en de 
robotdensiteit. België positioneert zich voor deze criteria op de 20ste (score van 67,5) 
respectievelijk 9de positie (score van 55,75) binnen de groep van geselecteerde landen. 

Wanneer we echter het speelveld verkleinen tot de hoge inkomenslanden van Europa, dient dit 
beeld enigszins genuanceerd. België situeert zich dan op de 13de rang op 28 landen, iets beter 
dan de middelste positie die bezet wordt door Frankrijk. De top-5 wordt gevormd door Zwitserland, 
Zweden, Denemarken, Nederland en Finland.  De meeste buurlanden (Nederland, Luxemburg, 
Duitsland, VK) en de Scandinavische landen scoren dus beter. Enkel Frankrijk vervoegt België in 
de middenmoot. Hieronder worden de landen voor elk van de parameters geherpositioneerd 
binnen de groep van de Europese hoge inkomenslanden. België positioneert zich voor elk van 
de parameters rond de middenmoot, behalve voor de parameter ‘grow’ (7de positie). 
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Tabel 35: de positie binnen de Europese hoge inkomenslanden 

 Rang Enable  Attract  Grow  Retain  Vocational 
and 

technical 
skills 

Global 
knowledge 

skills 

Zwitserland 1 1 2 1 1 1 2 

Zweden 2 2 4 5 9 5 3 

Denemarken 3 4 7 6 3 8 4 

Nederland 4 3 8 2 7 4 11 

Finland 5 7 6 3 8 3 10 

Luxemburg 6 6 1 14 4 11 7 

Noorwegen 7 8 9 8 2 6 9 

Duitsland 8 5 11 9 10 2 15 

VK 9 10 5 4 14 15 1 

IJsland 10 11 10 13 6 10 5 

Ierland 11 13 3 10 11 9 8 

Oostenrijk 12 9 14 11 5 7 16 

België 13 12 13 7 13 13 12 

Frankrijk 14 14 18 12 15 12 14 

Malta 15 17 12 22 12 20 13 

Estland 16 15 16 16 22 17 6 

Tsjechië 17 16 17 15 16 14 20 

Portugal 18 18 15 19 18 23 22 

Slovenië 19 19 22 18 19 16 18 

Spanje 20 21 21 17 17 26 21 

Letland 21 22 20 23 24 19 19 

Litouwen 22 20 19 21 26 28 17 

Italië 23 24 25 20 20 18 25 

Slovakije 24 23 23 24 23 21 26 

Polen 25 25 26 25 25 22 27 

Griekenland 26 27 27 26 21 25 23 

Hongarije 27 26 24 28 27 24 24 

Kroatië 28 28 28 27 28 27 28 
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15.1.6 AI talent in de Europese arbeidsmarkt448 
Uit deze studie blijkt dat Europa internationaal achterop loopt op het vlak van AI-talent (individuen 
met vaardigheden om AI te ontwikkelen en toe te passen). De VS stellen tweemaal zoveel AI-
vaardige personen te werk dan de EU, alhoewel hun beroepsbevolking slechts half zo groot is 
als die van de EU. Daarbij komt dat de helft van het AI-talent geconcentreerd is in drie EU-
lidstaten, zijnde het VK (een aandeel van 24% van de totale Europese AI-talentenvijver tegenover 
een aandeel van 13,4% in de totale Europese beroepsbevolking), Duitsland (14%) en Frankrijk 
(12%). De tewerkstelling van AI-talenten is ook sectoraal geconcentreerd: twee derde (77%) is 
actief in de ICT-sector (‘software&IT services’, meer dan 40%), de academische 
(onderzoeks)wereld (‘education’, rond de 25%) en de productiesectoren (‘manufacturing sectors’, 
waaronder de automobiel 3%, mechanische en industriële engineering 2%, industriële 
automatisering 1,8%, lucht- en ruimtevaart 2%, defensie 0,819%, hernieuwbare 
energie&milieusectoren 0,45%). Daarnaast is een significant aandeel van AI-talent terug te 
vinden in de financiële, hardware&networking en gezondheidssector. Verder wordt vastgesteld 
dat er een grote genderkloof is: slechts 16% van de AI-talenten zijn van het vrouwelijk geslacht.  

Tenslotte wordt aangegeven dat de grote gevestigde ondernemingen uit de topsectoren de ‘first 
adapters’ van AI zijn in Europa en dus ook het eerst profiteren van de verspreiding van deze 
nieuwe technologie: de auto-industrie in Duitsland (de helft van de totale Duitse AI-talenten), de 
financiële sector in het VK, de telecommunicatie in Finland, de telecommunicatie en auto-
industrie in Zweden bijvoorbeeld plukken nu reeds de vruchten van hun investeringen in AI-
technologieën. Men vindt in Europa weinig ondernemingen wier hoofdactiviteit bestaat in het 
ontwikkelen van AI-applicaties of het leveren van AI-diensten, en als ze er al zijn betreft het kleine 
ondernemingen. Dit staat in schril contrast met de Amerikaanse markt waar de AI-marktplaats 
mede wordt gedomineerd door nieuwe instromers en ‘digital natives’.   

Figuur 151: aandeel in totaal AI-talenten in EU 

 

 
448  Linkedin Economic Graph, AI talent in the European labour market, November 2019. 
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Zoals reeds gezegd, bezetten het VK (24%), Duitsland (14%) en Frankrijk (12%) de top drie 
positie in de EU. Samen zijn ze goed voor de helft van het in de EU aanwezige AI-talent. Italië en 
Nederland volgen met een aandeel van 7,3% respectievelijk 6,7%. Naar verhouding met hun 
bevolkingsomvang scoren Nederland (17,2 miljoen inwoners), Zweden (10,2 miljoen inwoners) 
en Ierland (4,9 miljoen inwoners) goed. België bevindt zich stevig in de middenmoot met een 
aandeel van 2,43%. Het bevindt zich daarmee op het niveau van Finland (2,41%), al moet 
vermeld worden dat de bevolkingsomvang in België (de 8ste bevolkingsrijke EU-lidstaat met 11,45 
miljoen inwoners) dubbel zo groot is dan in Finland (bevolkingsaantal van 5,5 miljoen inwoners). 

Om een beter inzicht te verkrijgen in de mate waarin EU-lidstaten AI-talent kunnen voortbrengen 
en aantrekken, is de AI-intensiteit een betere maatstaf. Daarmee wordt het aantal AI-werkers 
vergeleken met de omvang van de actieve bevolking (onderstaande figuur). 

Figuur 152: verhouding aandeel AI-talenten in EU tot aandeel beroepsbevolking in AI 

 
Uit de maatstaf van AI-intensiteit kan afgeleid worden dat zes landen toonaangevend zijn in de 
ontwikkeling en aantrekking van AI-talenten: Ierland, Finland, Cyprus, Luxemburg, Zweden en 
Nederland. In verhouding met het aandeel van hun beroepsbevolking in de EU-beroepsbevolking 
is hun aandeel in de totale omvang van Europese AI-talenten bijna dubbel zo groot (1,80 of meer). 
Malta en het VK sluiten hier nauw bij aan. In geval van Finland bedraagt die ratio meer dan 2 (dus 
het aandeel in Europese AI-talenten is meer dan dubbel zo groot als het aandeel in de EU-
beroepsbevolking), voor Ierland bedraagt de ratio 3,5. 

In Frankrijk, Portugal en België is de ratio nauwelijks hoger dan 1, d.w.z. dat het aandeel in 
Europese AI-talenten evenredig is met hun aandeel in de EU-beroepsbevolking, hetgeen duidt 
op een middelmatige penetratiegraad. 
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15.1.7 The revolution of AI at work449 
Dit onderzoek is gebaseerd op online interviews van minstens 1.000 personen boven de 18 jaar 
die deel uitmaken van de beroepsbevolking. De vragenlijst focust op AI, meer in het bijzonder op 
technologieën die het machines en software applicaties mogelijk maken om problemen op te 
lossen en taken uit te voeren die vroeger enkel door de mens konden worden volbracht. 

Eén van de vragen peilt naar het gebruik van AI-tools door werknemers op de werkvloer. Hieruit 
blijkt dat er in weinig landen zoveel tools en applicaties op basis van AI worden gebruikt als in 
België. Bijna een kwart van de Belgen (24%) werkt nu al in zo’n omgeving. Dit is ook het geval in 
de VS. Enkel in Canada (26%) en China (31%) zijn nog meer werknemers nu reeds actief in een 
AI-omgeving. Gemiddeld gebruiken 22% van de werknemers AI-tools. Meer dan de helft (53%) 
verwacht dat dit in de komende twee jaar het geval zal zijn op de werkplek. In België verwacht 
54% van de werknemers de introductie van AI binnen de 2 jaar. Dit is beduidend meer dan in de 
buurlanden Frankrijk (44%), Duitsland (45%) en het VK (47%). Enkel in Spanje (57%) en China 
(78%) verwachten de werknemers een groter gebruik van AI-tools binnen de 2 jaar. 

Tabel 36: “Gebruikt u al tools met AI?” 

 België Frankr. Duitsl. Spanje VK VS Canada China Totaal* 

Sommige al in gebruik 24% 16% 15% 18% 20% 24% 26% 31% 22% 

Nog niet in gebruik maar in 
ontwikkeling 

14% 16% 14% 21% 12% 11% 14% 29% 17% 

Nog niet in gebruik maar wel in 
de komende 2 jaar 

16% 12% 16% 18% 15% 11% 11% 18% 14% 

Nog niet in gebruik en staat ook 
niet gepland 

46% 56% 55% 43% 53% 54% 49% 22% 47% 

* In het totaal aantal respondenten zijn de Belgische deelnemers niet meegeteld. 

Bij de werknemers die al toegang hebben tot AI-tools werd tevens gepeild naar de impact van AI 
op het werk. Uit de resultaten blijkt dat de impact van AI positiever wordt beoordeeld in de VS en 
China dan in Europa, in het bijzonder Frankijk en vooral België. Het verschil van België met de 
globale positieve inschatting is groot. Niettemin staat ook in België een meerderheid van de 
werknemers positief tegenover de impact van AI-tools.  

Tabel 37: “Wat is de impact van AI op…?” 

 België Frankr. Duitsl. Spanje VK VS Canada China Totaal* 

Jouw efficiëntie 62% 62% 65% 72% 74% 77% 72% 91% 75% 

Jouw resultaten 60% 62% 68% 70% 67% 76% 75% 92% 75% 

Hoe je werk is georganiseerd 55% 61% 71% 69% 69% 76% 72% 89% 74% 

Jouw niveau van welzijn op het 
werk 

52% 57% 63% 64% 62% 68% 66% 87% 69% 

De aantrekkelijkheid van je werk 51% 59% 67% 67% 66% 68% 65% 86% 70% 

 
449  Ipsos&Boston Consulting Group, Artificial Intelligence: have no fear. The revolution of AI at work, June 2018. 
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Een meerderheid van de werknemers, in het bijzonder van hen die reeds vertrouwd zijn met AI-
tools, verwacht dat AI hen zal helpen om efficiënter te werken. De werknemers verwachten vooral 
minder saaie taken dankzij AI (72%). Dit is ook voor de Belgische werknemer het geval (71%). 
Vooral in China en Spanje verwachten werknemers efficiëntiewinsten bij de uitoefening van de 
job. 

Tabel 38: “Hoe kan AI helpen?” 

 België Frankr. Duitsl. Spanje VK VS Canada China Totaal* 

De tijd verminderen die aan 
vervelende taken wordt besteed 

71% 67% 68% 73% 66% 71% 70% 92% 72% 

Het risico op fouten verminderen 65% 59% 62% 73% 61% 64% 62% 90% 67% 

Het meer mogelijk maken om 
dingen sneller te doen 

64% 56% 65% 70% 63% 66% 63% 90% 68% 

Meer tijd creëren voor taken met 
toegevoegde waarde 

62% 54% 64% 64% 61% 63% 61% 80% 64% 

De kwaliteit van je werk 
opkrikken 

62% 54% 59% 67% 53% 59% 58% 93% 63% 

Het meer mogelijk maken om te 
innoveren in je werk 

58% 49% 57% 66% 56% 62% 58% 81% 61% 

* In het totaal aantal respondenten zijn de Belgische deelnemers niet meegeteld. 

Uit de bevraging blijkt verder dat iets meer dan de helft van de bedrijven (52%) overtuigd is van 
het strategisch belang van AI. In België is dat niet eens de helft van de ondernemingen: 47% van 
de werknemers geeft aan dat AI niet behandeld wordt als een strategisch issue. In Spanje (55%) 
en China (85%) zijn al meer ondernemingen overtuigd van het strategisch belang van AI. Ook 
blijkt uit de bevraging dat de meeste bedrijven (62%) in België nog niet van plan zijn om speciale 
opleidingen rond AI te voorzien. 

Tabel 39: Bewustzijn over strategisch belang van AI. “Op mijn werk is AI een gespreksonderwerp…” 

 België Frankr. Duitsl. Spanje VK VS Canada China Totaal* 

dat gepresenteerd wordt als van 
strategisch belang 

47% 40% 49% 55% 44% 43% 46% 85% 52% 

dat resulteert in het rekruteren 
van nieuwe profielen 

46% 30% 46% 47% 40% 42% 40% 73% 46% 

dat zorgt dat veel projecten 
worden gelanceerd 

39% 32% 38% 41% 37% 37% 37% 73% 42% 

dat zorgt dat meer opleidingen 
worden aangeboden 

38% 27% 45% 43% 35% 41% 37% 78% 44% 

dat jouw managers met jou 
bespreken 

35% 28% 39% 42% 28% 31% 33% 79% 40% 

* In het totaal aantal respondenten zijn de Belgische deelnemers niet meegeteld. 
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Ondanks tal van positieve aspecten, spelen er ook heel wat bezorgdheden over AI. In het 
bijzonder wordt er gevreesd dat AI zal uitmonden in meer controle en toezicht (76%) en zal leiden 
tot jobverlies (68%). Deze bekommernissen zijn nog meer uitgesproken in China (84% 
respectievelijk 76%). Ook in Spanje (81%) en Duitsland (79%) doet de vrees voor meer controle 
en toezicht zich sterk gevoelen. In België overheersen de bezorgdheid voor een verminderd 
groepsgevoel (70%) en voor de daling van de werkgelegenheid (69%). De bezorgdheid is het 
kleinst (64%) over ethische aspecten in verband met de privacy. Dit geldt ook voor de Belgische 
werknemer (62%). In China (70%) en Frankrijk (69%) is deze bekommernis meer uitgesproken. 

Tabel 40: “Baart AI jou ook zorgen? Zo ja: waarom? 

 België Frankr. Duitsl. Spanje VK VS Canada China Totaal* 

Het zal werk minder menselijk 
maken en groepsgevoel 
verminderen 

70% 71% 68% 70% 65% 63% 64% 54% 65% 

Het zal leiden tot jobverlies door 
een kleinere werklast 

69% 69% 66% 67% 66% 66% 65% 76% 68% 

Het zal uitmonden in meer 
controle en toezicht 

66% 73% 79% 81% 72% 74% 71% 84% 76% 

Het zal ethische problemen 
stellen mbt de bescherming van 
persoonlijke data 

62% 69% 58% 63% 63% 64% 62% 70% 64% 

* In het totaal aantal respondenten zijn de Belgische deelnemers niet meegeteld. 

Tenslotte gelooft 4 op de 10 werknemers dat AI-gedreven machines en computers op 
middellange termijn (binnen de 13 jaar) de meeste taken zullen kunnen uitvoeren die nu door hen 
gebeuren. Ook in de VS leeft dit aanvoelen bij 4 op de 10 werknemers, in Spanje bij bijna 5 op 
de 10 werknemers. In China speelt dit zelfs bij 70% van de werknemers. In België denkt slechts 
35% van de werknemers dat zijn taken kunnen worden overgenomen. Of met andere woorden, 
denkt 65% dat AI zijn taken nooit zal kunnen overnemen. 

Tabel 41: “Wanneer denk je dat een computer of machine al jouw taken of toch de meeste zal kunnen 
overnemen dankzij AI?” 

 België Frankr. Duitsl. Spanje VK VS Canada China Totaal* 

Is nu al het geval 2% 1% 1% 1% 2% 3% 2% 4% 2% 

Over 2 jaar 2% 2% 1% 2% 4% 4% 3% 4% 3% 

Over 3 à 5 jaar 10% 8% 8% 10% 9% 13% 11% 21% 11% 

Over 6 à 10 jaar 11% 10% 11% 16% 11% 9% 12% 22% 13% 

Over meer dan 10 jaar 10% 10% 12% 17% 11% 11% 10% 19% 13% 

Totaal: AI zal taken overnemen 35% 31% 33% 46% 37% 40% 38% 70% 42% 

Nooit: AI kan de taken die ik 
uitvoer nooit overnemen 

65% 69% 67% 54% 63% 60% 62% 30% 58% 

* In het totaal aantal respondenten zijn de Belgische deelnemers niet meegeteld. 
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15.1.8 Government Artificial Intelligence Readiness Index 2019450 
De Government AI-index brengt in kaart in welke mate nationale overheden (van 194 landen) erin 
slagen de mogelijkheden van AI aan te wenden bij publieke dienstverlening. Tal van criteria 
worden daartoe ondergebracht in 4 hoofdclusters: governance, infrastructuur en data, 
vaardigheden en onderwijs, overheid en publieke dienstverlening. Het doel van de AI-readiness 
index van de overheid is niet om een wereldwijde concurrentiewedloop inzake AI te voeden, maar 
wel om de beleidsmakers inzichten te bieden waarin ze reeds goed presteren, en op welke 
domeinen ze in de toekomst hun aandacht kunnen vestigen. 

De rangschikking wordt aangevoerd door Singapore en verder gedomineerd door Westerse 
economieën. Merk de goede positie op van de Scandinavische landen (5de, 6de, 9de en 12de), het 
VK (2de), en onze buurlanden Duitsland (3de), Frankrijk (8ste) en Nederland (14de). België bekleedt 
de 24ste positie met een score van 6,86. 

Tabel 42: Government AI readiness index, 2019 
 

Land Score 

Singapore 9,18 

VK 9,06 

Duitsland 8,81 

VS 8,80 

Finland 8,77 

Zweden 8,67 

Canada 8,67 

Frankrijk 8,60 

Denemarken 8,60 

Japan 8,58 

Australië 8,12 

Noorwegen 8,07 

Nieuw-Zeeland 7,87 

Nederland 7,65 

Italië 7,53 

Oostenrijk 7,52 

India 7,51 

Zwitserland 7,46 

Verenigde Arabische Emiraten 7,44 

 
450  Oxford Insights&International Development Research Centre 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
407 

 

 

 

 

China 7,37 

Algemeen beschouwd, kan Noord-Amerika beschouwd worden als de best presterende regio, 
terwijl de slechtst presterende regio's Afrika en Azië-Pacific zijn. De Index brengt de huidige 
ongelijkheid in AI-readiness tussen nationale overheden naar boven, waarbij landen de hogere 
inkomenslanden het, zoals verwacht, beter doen in de ranglijst dan de midden- en lagere 
inkomenslanden. Dit reveleert een relatief ongelijke toegang tot de mogelijkheden van AI, ook 
inzake publieke dienstverlening, die samenhangt met de wereldwijde inkomensverdeling. 

15.1.9 Global Cities’ AI Readiness Index451 
Het Oliver Wyman Forum heeft internationaal onderzoek uitgevoerd in 105 steden om een beter 
inzicht te verkrijgen in het disruptieve potentieel van AI. De readiness index deelt de steden in in 
vier cohorten op basis van de bevolkingsomvang en rangschikt vervolgens de steden op basis 
van een globale readiness-score waarin vier vectoren worden gecapteerd die de paraatheid van 
steden reflecteren om zich aan te passen aan en mee te gaan in de ontwikkelingen van AI: (i) 
visie, prioritisering en mindset (heeft de stad een goed begrip van de potentiële kansen en risico’s 
van technologische disruptie en heeft het een gestructureerd en geïntegreerd plan om de 
uitdagingen aan te gaan?), (ii) activering en implementatie (zijn de stad en haar stakeholders 
goed gepositioneerd om toekomstgerichte plannen uit te voeren en is er een efficiënte 
governance om de samenwerking tussen de stakeholders te sturen?), (iii) 
basisactiva/hulpbronnen (beschikt de stad over bestaande activa die kunnen fungeren als 
ondersteunende elementen om haar visie uit te voeren? Heeft de stad bijvoorbeeld een reservoir 
aan talent op hogescholen en universiteiten, een geschoolde beroepsbevolking, hoogwaardig 
STEM-onderwijs in het basis- en hoger onderwijs, een track record voor innovatie en het 
aantrekken van baanbrekende bedrijven, en de nodige infrastructuur?), (iv) traject en ontwikkeling 
(is de stad op de goede weg? Heeft de stad de afgelopen jaren haar operationele organisatie 
verbeterd en haar activa beter afgestemd op wat nodig is om in de toekomst te slagen?). Elk van 
deze categorieën bevat meerdere subdimensies die zelf zijn samengesteld uit verschillende 
individuele statistieken en data. 

 
451  https://www.oliverwymanforum.com/city-readiness/global-cities-ai-readiness-index-2019.html 
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Tabel 43: megasteden (> 10 miljoen inwoners, 27 onderzochte steden) 

 
Tabel 44: Grote steden (5-10 miljoen inwoners, 29 onderzochte steden) 
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Tabel 45: Middelgrote steden (3-5 miljoen inwoners, 20 onderzochte steden) 
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Tabel 46: Kleine steden (< 3 miljoen inwoners, 29 onderzochte steden) 

 
Algemeen beschouwd moeten steden nog aanzienlijke stappen zetten om zich voor te bereiden 
op de volgende generatie van technologieën. Geen enkele stad komt voor elk van de vier 
vectoren voor in de top 20 en geen enkel stad haalt de top 10 voor drie van de vier vectoren. 
Kleinere steden kunnen bovendien even competitief zijn als mega steden. Vijf van de top 10 
steden hebben minder dan 5 miljoen inwoners. Amsterdam en Stockholm zijn voorbeelden van 
kleinere steden die het technologietijdperk volledig omarmen en tot de wereldleiders kunnen 
gerekend worden. Tenslotte blijkt uit een analyse van 250 stadsvisie- en planningsdocumenten 
dat de meeste steden niet ingaan op grote maatschappelijke ontwikkelingen die worden 
aangedreven door AI en andere technologieën. De steden richten zich eerder op slimme 
stadsontwikkelingen en op opportuniteiten, zonder de ermee gepaard gaande uitdagingen 
voldoende uit te diepen. 
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België telt enkel kleine steden. In het onderzoek werd dan ook hoofdzakelijk gefocust op Brussel. 
Brussel bekleedt de 20ste positie (op 29 onderzochte kleine steden) met een score van 57,2. 

15.1.10 AI en de consument452 
Het beursgenoteerde Pegasystems Inc., een Amerikaans softwarebedrijf gevestigd in 
Cambridge, Massachusetts voerde een wereldwijd onderzoek uit over hoe klanten denken over 
en omgaan met service bots, recommendation engines en virtuele assistenten. Er werden 6.000 
klanten geënquêteerd in Noor-Amerika, EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en APAC 
(Azië-Pacific regio). Het onderzoek brengt aan het licht dat de klanten een ambigüe houding 
aannemen ten aanzien van AI: meer dan 1/3 (35%) geeft aan zich comfortabel te voelen met AI-
toepassingen van bedrijven, terwijl iets minder dan 1/3 (28%) het tegenovergestelde beweert. 
37% heeft geen uitgesproken voor- of afkeer. 

De aanhangers omarmen enthousiast de voordelen van AI en zien een veelbelovende toekomst 
in het verschiet. Maar sommigen koesteren diepgewortelde angsten over AI, en de meesten van 
hen geven nog steeds de voorkeur aan de vertrouwdheid van de menselijke omgang boven een 
gezichtsloze machine, wanneer hun de keuze wordt voorgeschoteld. Voor anderen voldoet de 
AI-ervaring nog niet aan hun verwachtingen. En over de hele lijn brengt de studie aan het licht 
dat de consumenten AI gewoon niet goed begrijpen en niet beseffen hoe het nu reeds hun leven 
elke dag raakt. 

Ondanks deze schijnbare tegenstellingen onthullen de onderzoeksgegevens ook een grote 
opportuniteit. Vooruitstrevende bedrijven kunnen van de onzekerheid gebruik maken om hun 
aanpak van klanten aan te passen aan hun AI-preferenties en bezorgdheden. Door dit op een 
transparante wijze te doen, kunnen ze AI demystificeren en de best mogelijke klantervaringen 
bieden. 

Een eerste vraag die de onderzoekers voorlegden, slaat op de kennis over AI “Wat weet u 
eigenlijk over AI?” Uit de studie blijkt dat heel wat klanten hun kennis overschatten. Meer dan 
70% van de respondenten gaf te kennen dat zij AI, één van de meest complexe en snel 
evoluerende technologieën, begrijpen. Wanneer dieper wordt gegraven, blijkt dat veel 
consumenten zelfs niet enkele van de meest elementaire principes van AI (her)kennen. Bijna de 
helft weet niet dat AI-oplossingen machines in staat stellen nieuwe dingen te leren en nog minder 
klanten weten niet dat het problemen kan oplossen of spraak kan begrijpen. Voor het bedrijfsleven 
impliceert deze kenniskloof een belangrijk waarschuwingssignaal, vermits zij in belangrijke mate 
de perceptie over AI kan beïnvloeden, en niet altijd ten goede. In combinatie met allerlei 
mediaverhalen over de opkomst van robotmachines kan het vacuüm dat momenteel gecreëerd 
wordt door een gebrek aan kennis, opgevuld worden met angstgevoelens. Uit het onderzoek blijkt 
dat meer dan 70% van de consumenten een soort angst koestert ten aanzien van AI. Een kwart 
van hen maakt zich zelfs zorgen dat machines de wereld zullen overnemen. Dit getuigt van een 
fundamenteel wantrouwen dat bedrijven het hoofd moeten bieden en moeten overwinnen. Dit 
vergt tijd en een goed doordachte strategie om de voordelen van AI geleidelijk te introduceren en 
het comfort van de consument te verhogen. 

De vrees van de consument is echter niet altijd even gegrond. Dat komt omdat de meerderheid 
van de respondenten vandaag reeds gebruik maakt van door AI aangedreven apparaten en 

 
452  Pega, What consumers really think about AI: a global study, 2020. 
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services, alleen weten ze het gewoon niet. Slechts 34% van de respondenten denkt dat zij recent 
geageerd hebben met één of andere vorm van AI-technologie. Maar wanneer gevraagd wordt 
naar het gebruik van technologieën in het dagelijks leven, komt een ander verhaal naar boven. 
Het onderzoek toont aan dat maar liefst 84% van de respondenten recent minstens een AI-
gedreven dienst of apparaat heeft gebruikt, zoals virtuele thuisassistenten, intelligente chatbots 
of voorspellende productsuggesties. Dit impliceert een kenniskloof van 50 procentpunten. Zelfs 
het gebruik van Google of een spamfilter veronderstelt de toepassing van één of andere AI-
toepassing. 

Zoals aangegeven, voelt slechts 1 op de 3 respondenten (35%) zich comfortabel met AI. De 
opinie van de klant wordt echter sterk vertroebeld door een gebrek aan kennis en misinformatie. 
Indien de resultaten worden gefilterd op basis van het gebruik van een AI-dienst of -apparaat, 
kan een duidelijke sprong waargenomen worden in het comfortniveau met AI. Van de 
respondenten die aangeven nog nooit met een AI-toepassing te maken te hebben gehad, voelt 
slechts 25% zich comfortabel met bedrijven die AI gebruiken. Voor de groep die wel kan bogen 
op een AI-ervaring, bedraagt het aandeel dat zich comfortabel voelt met AI-bedrijven 55% - een 
verschil van 30 procentpunten. Hoe meer een klant begrijpt en (goede) ervaring heeft met AI, hoe 
meer hij open staat voor nieuwe AI-toepassingen om de klantbeleving te verbeteren. 

Veel zorgen over AI vallen weg wanneer consumenten beter begrijpen wat er voor hen in zit. Aan 
de deelnemers werd gevraagd of ze meer voor open zouden staan AI als het hen hielp in hun 
dagelijks leven, zoals het besparen van tijd of geld. Bijna 70% was het ermee eens dat AI gunstig 
zou zijn in dergelijke situaties. Toch geeft nog steeds 32% aan zich ook dan niet comfortabel te 
voelen met AI. 

Wat het toekomstpotentieel van AI inzake klantbeleving betreft, gelooft 38% van de respondenten 
dat AI de klantervaring kan verbeteren. Tegelijkertijd gelooft 38% niet dat AI vandaag de dag 
dezelfde of betere diensten levert als mensen. Slechts 27% gelooft dat dit het geval is. 

Eén van de grootste uitdagingen voor de bedrijfswereld is de sterke voorkeur van de klant voor 
menselijke interactie: ongeveer 80% geeft de voorkeur aan een online chat met een mens en niet 
met een machine. Velen (ongeveer 60%) denken dat ze een AI-aangedreven chat van mijlenver 
kunnen herkennen. De staat van de meeste chatbots is tegenwoordig nog grotendeels 
rudimentair en niet geavanceerd genoeg om context, sentiment of emotie op het moment zelf op 
te pikken. 88% van de consumenten vraagt trouwens dat bedrijven transparant zouden zijn over 
hoe en wanneer ze geautomatiseerde bots inzetten. AI-transparantie is nog steeds van cruciaal 
belang om het vertrouwen van klanten te winnen. En last but not least is er de privacy-thematiek. 
Data vormen de levensader van elk AI-systeem. Maar terwijl 70% van de consumenten wil dat AI 
hun leven comfortabeler maakt, is slechts 27% bereid om hun persoonlijke gegevens vrij te geven 
in ruil voor een betere klantenservice. 

Het onderzoek geeft ook een beeld van de sectoren die op het vlak van AI-gedreven klantbeleving 
het meest vertrouwen opwekken bij klanten. Online retail is het meest vertrouwde scenario omdat 
product recommendation engines steeds vaker voorkomen en de foutenmarge relatief laag is. 
Ondanks deze voordelen wekt online retail slechts bij 34% van de klanten het nodige vertrouwen 
op. Op de tweede plaats komt de healthcare sector (27%) met het beeld van een geneesheer die 
AI gebruikt voor een aanbeveling over een gezondheidstherapie. Gezien de enorme hoeveelheid 
beschikbare onderzoeksgegevens, zijn consumenten misschien van mening dat AI beter in staat 
is om al die gegevens te doorploegen en te analyseren teneinde de diagnose van de geneesheer 
te verbeteren. Maar nog steeds staat de betrokkenheid van de dokter centraal. De combinatie 
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van AI met een vertrouwenspersoon om het te interpreteren is een krachtig recept. Daarna volgen 
de telecom- (25%), de bank- (20%), de financiële consultancy- (20%), de verzekerings- (15%) en 
de autodealerssector (15%). Op de laatste plaats figureert de overheidssector. Slechts 10% van 
de respondenten voelt zich comfortabel met de overheid die AI inzet om de openbare 
dienstverlening te verbeteren en meer te personaliseren. 

Kortom, het onderzoek komt tot een ontnuchterende vaststelling over de klantervaring: de meeste 
AI-systemen zijn gewoon nog niet goed genoeg. Klanten ervaren veelbelovende maar 
inconsistente interacties die niet genoeg waarde toevoegen aan de algehele klantbeleving. Dit 
geldt grotendeels voor de meeste sectoren. 

15.1.11 De Digital Economy and Society Index453 
De Digital Economy and Society Index (DESI) is een samengestelde index die relevante 
indicatoren voor de digitale prestaties van Europa samenvat en de evolutie van EU-lidstaten in 
digitale competitiviteit opvolgt. De DESI 2020 is gebaseerd op cijfers van 2019. 

Figuur 153: de DESI index 2020 

 
Het afgelopen jaar hebben alle EU-landen hun digitale prestaties verbeterd. Finland, Zweden, 
Denemarken en Nederland scoorden het hoogst in DESI 2020 en behoren tot de wereldleiders in 
digitalisering. Deze landen worden gevolgd door Malta, Ierland en Estland. Sommige andere 
landen hebben echter nog een lange weg te gaan en de EU als geheel moet verbeteren om op 
het wereldtoneel te kunnen concurreren. België bekleedt de negende positie in de DESI-
rangschikking met een score van 58,7 tegenover een EU-gemiddelde van 52,6. Sommige andere 
landen hebben echter nog een lange weg te gaan en de EU als geheel moet worden verbeterd 
om op mondiaal niveau te kunnen concurreren. 

 
453  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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Figuur 154: positie van België tena aanzien van EU-gemiddelde 

 
Uit het DESI-rapport voor België blijkt dat er nog een aantal verbeterpunten zijn. Op basis van 
gegevens van vóór de pandemie toont België wisselende prestaties op het gebied van 
connectiviteit. De prestaties van België bij de uitrol van snelle netwerken met zeer hoge capaciteit 
zijn goed, maar het land loopt achter met 5G-paraatheid. 

De Belgische autoriteiten, op zowel federaal als gewestniveau, hebben duidelijke inspanningen 
geleverd om de brede kloof op het gebied van digitale vaardigheden te dichten – zowel in de 
onderwijsstelsels als op de arbeidsmarkt. Ondanks de bestaande initiatieven en het succes van 
verschillende kleinschaligere projecten, laten de cijfers nog steeds geen aanmerkelijke 
verbetering op dit zeer belangrijke gebied zien. 

Het aantal burgers in België dat nog nooit gebruik heeft gemaakt van internet is in 2019 blijven 
dalen. Er is een langzame maar gestage verbetering van onlineactiviteiten – voor zowel werk als 
vrije tijd. België behoort tot de belangrijkste lidstaten van de EU wat betreft het gebruik van digitale 
technologie voor het bedrijfsleven. Initiatieven op federaal en gewestniveau hebben bedrijven 
geholpen om steeds digitaler te worden. 

De cijfers van de DESI die de vooruitgang op het gebied van e-overheid meten, geven wisselende 
resultaten te zien. De Belgische autoriteiten hebben de digitale overheidsdiensten bevorderd, wat 
ertoe heeft geleid dat België op hetzelfde niveau staat als andere lidstaten. Het gebruik van deze 
diensten door de burgers blijft echter duidelijk achter bij het potentieel. In 2019 zijn de meeste 
indicatoren enigszins verbeterd. 

Met het oog op de toekomst scoort België, wat betreft de DESI-indicatoren die in het bijzonder 
relevant zijn voor het economisch herstel na de Covid-19-crisis, goed op netwerken met zeer 
hoge capaciteit en op de digitalisering van ondernemingen. Daar staat tegenover dat het 
hoegenaamd nog geen 5G-spectrum heeft toegewezen en een relatief zwakke prestatie op het 
gebied van digitale overheidsdiensten laat zien. 

België heeft, met een globale connectiviteitsscore van 52,0, zijn positie verbeterd en staat nu op 
de 13e plaats in de ranglijst van EU-landen. België heeft de streefcijfers voor 2020 bijna gehaald. 
Bijna alle huishoudens hebben vaste netwerken waarmee diensten van 30 Mbps kunnen worden 
geleverd (99 % sinds 2019) en 4G-dekking heeft reeds in 2019 100 % bereikt. Wat betreft de 
introductie van vaste breedband, is 79 % van alle huishoudens geabonneerd op enigerlei vorm 
van vaste internettoegang, iets meer dan het EU-gemiddelde van 78 %. België ontleent zijn sterke 
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positie aan het feit dat breedband van ten minste 100 Mbps zeer veel wordt gebruikt, en aan de 
dekking van netwerken met zeer hoge capaciteit die werd bereikt door de upgrade naar 
DOCSIS.3.1. België staat met 45 % van de huishoudens die geabonneerd zijn op een aanbod 
van ten minste 100 Mbps, op de 6e plaats in de EU-ranglijst. Een zwak punt van België is het 
lage aantal abonnementen op mobiele breedband (78 per 100 mensen) vergeleken met het EU-
gemiddelde (100). De prijzen in België liggen consequent hoger dan het EU-gemiddelde, en dit 
komt tot uiting in zijn breedbandprijsindex van 52 op een schaal van 100, waarmee België de 23e 
plaats inneemt op de EU-ranglijst. België zal hoogstwaarschijnlijk de streefcijfers voor 2020 van 
zijn nationale plan “Digital Belgium – Plan voor ultrasnel internet in België 2015-2020” halen, 
ondanks enkele hardnekkige witte plekken (slechts 50 % van de huishoudens heeft toegang tot 
de Gbps breedbandsnelheid). België loopt echter achter wat betreft de uitrol van zeer 
hogesnelheidsnetwerken. Er is momenteel geen overheidsfinanciering voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het nationale breedbandplan, die volkomen afhankelijk is van 
particuliere investeringen. 

België scoort 0% bij de indicator voor paraatheid voor 5G.454 In België is slechts 27% van het op 
EU-niveau geharmoniseerde spectrum voor draadloze breedbandcommunicatie toegewezen. De 
tijdige uitrol van 5G zal naar verwachting problematisch zijn. Voor de banden 700 MHz, 900 MHz, 
1800 MHz, 2100 MHz en 3600 MHz is een simultane multibandveiling met meerdere biedronden 
gepland, maar naar verwachting zal deze niet vóór 2021 plaatsvinden. Of de veiling plaatsvindt 
of niet, hangt af van een politiek akkoord tussen de federale regering en de gewesten over de 
verdeling van de veilingopbrengsten en het veilingontwerp, met inbegrip van overwegingen in 
verband met het reserveren van spectrum voor een nieuwkomer. Andere obstakels hinderen de 
tijdige uitrol van 5G-netwerken, zoals: i) de stringente grenswaarden voor straling (met name in 
Brussel), die in elk van de drie gewesten verschillend zijn; ii) de verschillende termijnen voor de 
afgifte van milieuvergunningen om antennes te plaatsen (een gewestelijke verantwoordelijkheid); 
en iii) de belasting op antennes door gemeenten, met name in Brussel, die kan oplopen tot 
€10.000 per jaar per antenne. In maart 2020 zijn de Belgische autoriteiten een openbare 
raadpleging gestart over tijdelijke nationale vergunningen voor de 200 MHz aan beschikbaar 
spectrum in de 3600-3 800 MHz frequentieband als tijdelijke oplossing. 

Wat het menselijk kapitaal betreft, staat België met een score van 50,4 op de 12e plaats van de 
28 EU-landen, net iets boven het EU-gemiddelde (49,3). In ieder geval zijn de digitale 
basisvaardigheden vier achtereenvolgende jaren ongewijzigd gebleven (61% van de bevolking), 
waarmee ze nog steeds boven het EU-gemiddelde (58% van de bevolking) liggen, vergelijkbaar 
met de softwarebasisvaardigheden (62 % van de bevolking tegenover 61% op EU-niveau). Er is 
sprake van een kleine maar veelbelovende verbetering op het gebied van de meer geavanceerde 
vaardigheden (34%, vergeleken met 31 % in het vorige onderzoek en met 33% op EU-niveau). 
Het aandeel ICT-specialisten vertegenwoordigt een hoger percentage van de beroepsbevolking 
dan het EU-gemiddelde (4,8% tegenover 3,9% in de EU in totaal) en dit cijfer neemt jaarlijks iets 

 
454  De indicator van de gereedheid voor 5G-spectrum is gebaseerd op de hoeveelheid spectrum die in 2020 in elke 

lidstaat binnen de 5G-pioniersbanden reeds is toegewezen voor 5G-gebruik. Voor de 3,4-3,8 GHz-band 
betekent dit dat alleen vergunningen die in overeenstemming zijn met de technische voorwaarden van de bijlage 
bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/235 van de Commissie als 5G-klaar worden beschouwd. Voor de 26 GHz-band 
worden alleen toewijzingen in aanmerking genomen die voldoen aan de technische voorwaarden in de bijlage 
bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/784 van de Commissie. Het percentage geharmoniseerd spectrum 
daarentegen houdt rekening met alle toewijzingen in alle geharmoniseerde banden voor elektronische-
communicatiediensten (met inbegrip van 5G-pioniersbanden), zelfs als dit niet voldoet aan de voorwaarden van 
de indicator van 5G-gereedheid. 
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toe. Het percentage vrouwelijke ICT-specialisten was iets gedaald, hoewel België met 1,6% (van 
de vrouwelijke beroepsbevolking) nog steeds iets boven het EU-gemiddelde (1,4%) scoort. 
Ondanks de zeer trage verbetering die in de afgelopen jaren is gemeten, ligt het aantal ICT-
afgestudeerden (1,9% van het aantal afgestudeerden volgens de meest recente cijfers) nog 
steeds onder het EU-gemiddelde (3,6%), waarmee België zeer laag in de rangorde van EU-
lidstaten staat. De behoefte aan meer digitaal geschoolde arbeidskrachten blijft in België een 
probleem. De bevindingen van de Agoria-studie van 2018455 gelden nog steeds: de digitale en 
bijhorende vaardigheden van 4,5 miljoen werkenden moeten worden versterkt. Er zijn 
verschillende projecten en initiatieven (in voorbereiding of reeds bestaand) om mensen te helpen 
deze vaardigheden te verwerven, die door de Belgische autoriteiten worden gesteund. 

Hoewel België nog geen nationale alomvattende strategie voor digitale vaardigheden heeft 
aangenomen, beschikken de verschillende gemeenschappen en gewesten wel over hun eigen 
specifieke beleidsinstrumenten, die ten doel hebben de tekortkomingen op het gebied van digitale 
vaardigheden op verschillende onderwijsniveaus weg te nemen. De meer recente van die 
instrumenten456 hebben nog wat meer tijd nodig om hun effect te sorteren, maar de reeds langer 
lopende, zoals de digitale school in Wallonië of het actieplan voor wetenschap, technologie, 
engineering en wiskunde (STEM) in Vlaanderen laten veelbelovende resultaten zien: scholen in 
de Franstalige gemeenschap worden beter van digitale apparatuur voorzien en, sinds het STEM-
actieplan wordt uitgevoerd, volgen 1300 meer leerlingen in Vlaanderen een STEM-opleiding, 
waarbij opvalt dat steeds meer meisjes een STEM-opleiding volgen. Verder was België actief in 
de EU Code Week met 265 evenementen in 2019. Er zijn duidelijke inspanningen om inclusie en 
een beter genderevenwicht in de digitale sector te bevorderen. In april 2019 ondertekende België 
de Europese verklaring over “bevordering van een grotere participatie van vrouwen aan het 
digitale tijdperk” en lanceerde het ook het nationale actieplan “Women in Digital”, waarin de 
federale en gewestoverheden samenwerken om hun doelstellingen te verwezenlijken. Het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in 2019 bovendien een coördinatrice voor digitale inclusie 
in dienst genomen. 

Ondanks de bovengenoemde inspanningen blijft het volgens de Europese Commissie belangrijk 
dat er een meer gecoördineerde actie van alle belanghebbenden komt – zowel publieke als 
private – om de specifieke uitdaging van een tekort aan digitale vaardigheden als gevolg van de 
digitale transformatie het hoofd te bieden. 

Wat het internetgebruik betreft, situeert België met een score van 61,2 op de 10de positie en boven 
het EU-gemiddelde van 58. Internetdiensten worden in België over het algemeen iets meer 
gebruikt dan gemiddeld in de EU: het aantal mensen dat nog nooit internet heeft gebruikt, blijft 
langzaam dalen (7% van de bevolking tegenover 9% op Europees niveau), terwijl het aantal 
mensen dat internet gebruikt (89% van de bevolking), langzaam toeneemt. Opmerkelijk is dat de 
deelname aan activiteiten met betrekking tot online-amusement (nieuws, muziek, video’s, games 
en video-on-demand) onder het EU-gemiddelde liggen. De populariteit van videogesprekken door 
internetgebruikers is echter aanzienlijk toegenomen. In België worden sociale netwerken en 
internetbankieren veel vaker gebruikt dan in de EU als geheel, terwijl andere onlineactiviteiten, 
zoals winkelen, verkoop of het volgen van cursussen online, ongeveer net zo vaak of iets vaker 
dan het EU-gemiddelde worden gedaan. 

 
455  https://www.agoria.be/nl/Agoria-Zonder-aangepast-beleid-zijn-er-584-000-openstaande-vacatures-in-2030 
456  http://enseignement.be/index.php?page=28101&navi=4540 

https://www.agoria.be/nl/Agoria-Zonder-aangepast-beleid-zijn-er-584-000-openstaande-vacatures-in-2030
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Tabel 47: Internetgebruik België versus EU-gemiddelde 

 
Op het vlak van de integratie van digitale technologieën in de activiteiten van bedrijven scoort 
België met een 3de positie (score 65,9) zeer goed en ligt het duidelijk boven het EU-gemiddelde 
van 41,4. De vooruitgang voor een aantal indicatoren in vergelijking met het voorgaande jaar is 
echter klein, behalve wat het gebruik van sociale media en de grensoverschrijdende verkoop 
betreft, die respectievelijk een aanzienlijke toename met 10 procentpunten en een lichte toename 
met 3 procentpunten te zien gaven. Belgische bedrijven scoren zeer goed bij het gebruik van 
technologieën van meer strategisch belang, zoals de cloud en big data. Wat de elektronische 
uitwisseling van informatie betreft, heeft België zijn positie als best presterende EU-lidstaat 
gehandhaafd. 
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Tabel 48: Integratie van digitale technologieën in Belgische bedrijven  

 
België wil werk maken van het stimuleren van nieuwe digitale technologieën en van het doen van 
strategische investeringen in digitale technologieën, via programma's die door de EU worden 
gecoördineerd. België is bijvoorbeeld lid van de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC en 
medeondertekenaar van de verklaring tot oprichting van een Europees blockchainpartnerschap 
en van de verklaring inzake samenwerking op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest participeert in LUMI (Large unified modern infrastructure), een 
pan-Europese high-performance supercomputer. In april 2019 heeft België zich ook aangesloten 
bij de nieuwe Europese initiatieven inzake samenwerking ter bevordering van de digitalisering 
van het cultureel erfgoed en de digitalisering van de landbouw en de plattelandsgebieden. 

De Europese Commissie wijst er verder op dat de Belgische overheden in de afgelopen jaren 
voortdurend hebben gewerkt aan de uitvoering van verschillende federale en geweststrategieën 
om de integratie van digitale technologie in economische sectoren te bevorderen. Zowel de EU- 
als de Belgische fondsen worden voor deze doeleinden gebruikten innovatiehubs in alle 
gewesten zijn actief betrokken bij de ondersteuning van digitale innovatie en ondernemerschap. 
België gaat door met het vergroten van het bewustzijn op het gebied van de digitale technologie, 
om de digitale transformatie van zijn nationale en gewestelijke economie te stimuleren, rekening 
houdend met de behoeften van kmo’s en start-ups. 

In 2019 zijn belangrijke actieplannen en -strategieën goedgekeurd om de ontwikkeling van AI te 
bevorderen (bv. AI4Belgium, DigitalWallonia4AI en het Vlaams actieplan Artificiële Intelligentie). 
Op het gebied van cyberbeveiliging zijn soortgelijke initiatieven voorgesteld (zoals het Vlaams 
beleidsplan cybersecurity), die financieel worden gesteund. Wallonië was actief in het Interreg 
Europe Cyberproject457. Ook is het programma “e-logistics by Digital Wallonia” van start gegaan 
om bedrijven te helpen hun toeleveringsketen te optimaliseren. Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is verder gegaan met de invoering van het “Next Tech-plan”458 om de digitale 
transformatie van ondernemingen te ondersteunen, en het Gewestelijk Data Center is naar een 

 
457  https://www.interregeurope.eu/cyber/  
458  https://nexttech.brussels/wp-content/uploads/2017/01/PlanNextTech-2017-2020-fr.pdf 

https://www.interregeurope.eu/cyber/
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nieuwe locatie verhuisd. Vlaanderen heeft de “Open Science Board” opgezet en Wallonië is actief 
geweest op het gebied van “slimme regio” en “slimme landbouw”. 

Het Belgische start-up-ecosysteem bleef zowel financiële als professionele ondersteuning 
genieten van specifieke programma’s en organen (zoals de Vlaamse Strategische 
Onderzoekscentra en W.I.N.G. in Wallonië459. De Belgische autoriteiten en universiteiten werkten 
samen om de samenwerking en de overdracht van kennis en innovatie met bedrijven te 
vergemakkelijken. 

Ondanks deze inspanningen blijven de discrepanties tussen gevraagde en aangeboden 
vaardigheden nog steeds bestaan, waardoor niet alle voordelen van de invoering van digitale 
technologieën kunnen worden benut. 

Op het vlak van digitale overheidsdiensten bezet België de 15de positie (score van 71,7) waarmee 
het onder het EU-gemiddelde score van 72 duikt. Voor twee van de indicatoren scoort België 
dicht bij het EU-gemiddelde voor digitale openbare diensten: de totstandbrenging van open data 
(65% van de maximumscore) en online diensten (score van 88). De digitale openbare diensten 
die aan bedrijven worden aangeboden – zowel binnenlands als grensoverschrijdend – liggen iets 
boven het EU-gemiddelde, namelijk 5 procentpunten. Ondanks deze tamelijk gemiddelde 
prestaties is er wel sprake van een opwaartse trend, met name op het gebied van e-government 
diensten voor bedrijven, met een indrukwekkende stijging van 12 procentpunten. Het gebruik van 
vooraf ingevulde formulieren is gedaald ten opzichte van DESI 2019, maar heeft geen invloed op 
de algemene positie van België. Ondanks deze resultaten is het percentage gebruikers van e-
overheid echter zeer laag en ligt het aanzienlijk onder het EU-gemiddelde. 

Tabel 49: Digitale overheidsdiensten in België en EU 

 

15.1.12 Digital Riser Report460 
De Covid-19-pandemie heeft het belang van digitale technologieën onderstreept en de digitale 
revolutie versterkt. De manier waarop overheden deze overgang managen en sturen, zullen 
bepalend zijn voor de toekomstige concurrentiekracht en de welvaart van hun economieën. Met 
nieuwe technologieën zoals 3D-printen, Augmented en Virtual Reality, sensoren, AI, 
kwantumcomputers en robotica, worden nieuwe kansen op toekomstige groei geboden. Er zijn 

 
459  https://www.wing-digitalwallonia.be/ 
460  European Center for Digital Competitiveness, Digital Riser Report 2020,  
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echter ook landen die er minder goed in slagen om te navigeren doorheen deze complexe 
transities en mogelijkerwijze aanzienlijke opportuniteiten mislopen.  

Om de noodzakelijke transformatie te stimuleren, zijn twee dimensies van bijzonder belang: de 
mentaliteit en het ecosysteem van elk land. Alleen als beide dimensies voldoende ontwikkeld zijn 
om digitale en technologische vooruitgang mogelijk te maken, kan er een effectieve transformatie 
plaatsvinden. Aangezien alle landen inzetten op digitale transformatie, zijn de snelheid en 
effectiviteit van implementatie erg belangrijk. Zij zijn dan ook voorwerp van onderzoek in de 
digitale Riser-ranglijst. 

Op basis van gegevens van de Global Competitiveness Report van het World Economic Forum 
wordt geanalyseerd hoeveel vooruitgang landen hebben geboekt ten opzichte van hun 
wereldwijde tegenspelers in de afgelopen drie jaar (2017-2019). De ranglijst biedt op die manier 
een dynamisch perspectief op het snel veranderende terrein van digitale transformatie en laat 
zien hoeveel vooruitgang/achteruitgang er in relatief korte tijd kan worden gemaakt. 

In het rapport wordt het digitale concurrentievermogen van een land bepaald langs twee 
hoofdassen: zijn ecosysteem en zijn mentaliteit/attitude inzake digitalisering. Voor elk van de twee 
dimensies, omvat het Digital Riser Report vijf criteria uit het Global Competitiveness Report. Voor 
het ecosysteem zijn deze criteria 

 Beschikbaarheid van durfkapitaal 
 Kosten om een bedrijf te starten 
 Tijd om een bedrijf te starten 
 Soepele aanwerving van buitenlandse arbeidskrachten 
 Skillset van afgestudeerden 

Voor de mentaliteit/attitude zijn de criteria: 

 Digitale vaardigheden bij actieve bevolking 
 Houding ten opzichte van ondernemersrisico 
 Diversiteit van beroepsbevolking 
 Mobiele breedbandabonnementen 
 Bedrijven die disruptieve ideeën omarmen. 

Aan elk van de criteria wordt een gelijk gewicht gegeven en het resultaat wordt bepaald als de 
som van de absolute, geaccumuleerde positieveranderingen in de respectieve criteriarankings. 

Uit onderstaande tabel kan afgeleid worden dat België voor de tien individuele criteriarankings 
gezamenlijk 75 plaatsen achteruit is gegaan. Vooral op het vlak van mentaliteit/attitude is de 
achteruitgang frappant (-60 plaatsen). Van de buurlanden gaan vooral Frankrijk (+95 plaatsen) 
en Luxemburg (+50 plaatsen) vooruit. Beide landen hebben duidelijke geïnvesteerd in het digitale 
ecosysteem (onderwijs, innovatie en ondernemerschap) en vooral de attitude (vaardigheden en 
ondernemerschaps- en innovatiecultuur) ten aanzien van digitalisering. Ook Spanje is als 
belangrijke economie in de EU sterk vooruitgegaan, vooral door een versterking van het 
ecosysteem. Nederland is praktisch status quo gebleven. 
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Tabel 50: de digital riser rangschikking voor Europa en Noord-Amerika 
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15.1.13 De Europese datamarkt 
Het Europese instrument voor datamarktmonitoring (the European Data Market Monitoring 
Tool)461 is gebouwd rond een kernset van kwantitatieve indicatoren om een reeks beoordelingen 
te geven over de opkomende datamarkt, en dit voor de periode 2018-2020 en met prognoses tot 
2025. De belangrijkste indicatoren hebben betrekking op: 

 De dataprofessionals en de kloof tussen vraag en aanbod van datavaardigheden 
 De databedrijven en hun inkomsten 
 De gebruikers van data en hun uitgaven voor datatechnologieën 
 De datamarkt (de markt van digitale producten en diensten) 
 De data-economie en de effecten ervan op de Europese economie 
 Voorspellingsscenario’s voor alle indicatoren. 

Daarnaast presenteert de studie, als product van een tweede grote werkstroom, ook een reeks 
beschrijvende verhalen die een complementair verhaal bieden voor het verhaal dat wordt 
aangeboden door de Monitoring Tool (bijvoorbeeld “Hoe big data AI aansturen” of “Datagestuurde 
innovatie in de Europese gezondheidszorg”), met nieuwe concrete informatie ronde kwantitatieve 
indicatoren. Door te focussen op specifiek kwesties en aspecten van de datamarkt, bieden de 
verhalen een eerste, indicatieve ‘catalogus’ van goede praktijken van wat er vandaag in Europa 
gebeurt in de data-economie en wat de vermoedelijke ontwikkeling van de data-economie zal zijn 
op de middellange termijn. 

Ten slotte werd, als derde werkstroom van de studie, een landschapsoefening over het EU-data-
ecosysteem uitgevoerd, samen met enkele activiteiten om belanghebbenden uit alle segmenten 
van de datawaardeketen samen te brengen. 

Hierna worden de belangrijkste kwantitatieve bevindingen uit het studierapport weergegeven voor 
de EU27 en EU28 (met inbegrip van VK) als geheel. 

Tabel 51: The European Data Market Monitoring Tool – kerncijfers 2019 en scenario’s 2025 voor EU27  

        

 2018 2019 Groei 
‘19/’18 

 Scenario’s 2025 

     basis optimistisch pessimistisch 

Indicator 1: 
dataprofessionals 
(miljoenen) 

5,7 6 6% Aandeel in de totale 
werkgelegenheid 
’19: 3,3% 

9,3 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
7,5% 

11 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
10,3% 

8,5 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
5,8% 

Indicator 6: 
vaardighedenkloof 

321 399 24,5% De potentiële kloof 
tussen vraag en 
aanbod van 

759 1.138 484 

 
461  European Commission, The European Data Market Monitoring Tool. Key Facts&Figures, first policy 

conclusions, data landscape and quantified stories, D2.9 Final Study Report, June 2020. 
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dataprofessionals 
(duizenden) 

datavaardigheden, 
uitgedrukt als het 
aandeel in de totale 
vraag ‘19 naar 
talent: 6,2% 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
11,3% 

Aandeel in totale 
vraag naar 

talenten: 8,2% 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
19,1% 

Aandeel in totale 
vraag naar 

talenten: 10,5% 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
3,3% 

Aandeel in totale 
vraag naar 

talenten: 5,7% 

Indicator 2: 
databedrijven 

Leveranciers  
(duizenden): 
productie en 
levering van 
digitale data 
gerelateerde 
producten, 
diensten en 
technologieën 

 

 

 

Gebruikers  
(duizenden): 
organisaties die 
intensief digitale 
data genereren, 
exploiteren, 
verzamelen en 
analyseren en hun 
bevindingen 
gebruiken om hun 
business te 
verbeteren 

 

 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532 

 

 

 

149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

535 

 

 

 

2,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6% 

 

Aandeel in totaal 
aantal ICT- en 
professionele 
dienstenbedrijven 
’19: 11,5% 

 

 

 

 

 

 

Aandeel bedrijven 
in totaal aantal 
bedrijven ’19: 5,9% 

 

 

173 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
2,6% 

 

Aandeel in totaal 
aantal ICT- en 
professionele 

dienstenbedrijven 
’25: 12,8% 

 

583 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
1,4% 

 

Aandeel 
bedrijven in totaal 
aantal bedrijven 

’25: 6,3% 

 

 

193 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
4,4% 

 

Aandeel in totaal 
aantal ICT- en 
professionele 

dienstenbedrijven 
’25: 14% 

 

627 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
2,7% 

 

Aandeel bedrijven 
in totaal aantal 

bedrijven ’25: 7% 

 

 

 

 

163 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
1,5% 

 

Aandeel in totaal 
aantal ICT- en 
professionele 

dienstenbedrijven 
’25: 12,2% 

 

562 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
0,8% 

 

Aandeel bedrijven 
in totaal aantal 

bedrijven ’25: 6% 

Indicator 3: 
inkomsten 
leveranciers 
(miljard €) 

59 64 9% De geaggregeerde 
waarde van alle 
data gerelateerde 
producten en 
diensten 
gegenereerd door 
Europese 
dataleveranciers 

99 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
6,8% 

136 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
14% 

80 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
2,4% 
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Indicator 4: 
waarde van de 
datamarkt (miljard 
€) 

55 58 5% De marktplaats 
waar digitale data 
worden verhandeld 
als ‘producten’ of 
‘diensten’ die 
voortkomen uit 
ruwe data 

83 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
6% 

107 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
10,7% 

72 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
3,7% 

Indicator 5: 
waarde van de 
data-economie 
(miljard €) 

302 325 7,7% De totale impact 
van de datamarkt 
op de economie als 
geheel = aandeel in 
het BNP EU ’19: 
2,6% 

550 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
9,2% 

Aandeel in het 
BNP EU ’25: 4% 

 

827 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
17% 

Aandeel in het 
BNP EU ’25: 6% 

 

432 

Samengestelde 
jaarlijkse 

groeivoet ‘25/’19: 
5% 

Aandeel in het 
BNP EU ’25: 3,3% 

 

De waarde van de EU27 data-economie bedroeg in 2019 €325 miljard, een stijging met 7,7% ten 
aanzien van 2018, en goed voor 2,6% van het EU27 BNP. Belangrijke kanttekening is dat de 
marktomvang sterker toeneemt, indien het VK als lid van de EU zou beschouwd worden: de 
omvang van de Europese data-economie zou dan de €400 miljard overschrijden oftewel €81 
miljard hoger liggen dan in de EU27. 

Het belang van de Britse data-economie voor de EU komt ook in andere indicatoren tot uiting. In 
de EU27 wordt het aantal dataleveranciers in 2019 geschat op 149.000 bedrijven. Met het VK 
erbij verdubbelt dit aantal praktisch naar 290.000. Ook het aantal organisaties dat gebruik maakt 
van data ligt met 532.000 in de EU27 merkelijk lager dan in de EU28 met 716.000 eenheden. De 
inkomsten die door dataleveranciers worden gegenereerd bedroegen in 2019 €64 miljard in de 
EU27. Met het VK erbij zouden die inkomsten oplopen tot €84 miljard. Samen met Duitsland, 
Frankrijk en Italië is het VK goed voor 66% van de data-inkomsten in de EU28. 

Volgens de laatste schattingen waren er in 2019 6 miljoen dataprofessionals in de EU27, wat 
neerkomt op 3,3% van de totale beroepsbevolking. Met het VK zouden er 1,6 miljoen 
dataprofessionals meer zijn en het aandeel in de totale werkgelegenheid oplopen tot 3,6%. Met 
het VK erbij zou de kloof tussen vraag en aanbod kleiner zijn en het aandeel van de openstaande 
vacatures voor dataprofessionals in het totaal aantal vacatures 5,7% bedragen in plaats van 
6,2%. Los van de vaststelling over de belangrijke positie van het VK in de Europese data-
economie, moet opgemerkt worden dat de kloof tussen de vraag naar en het aanbod van 
dataprofessionals in de drie toekomstscenario’s minstens gelijk blijft of alleen maar groter wordt 
(basisscenario: 8,2%, optimistisch scenario: 10,5%, pessimistisch scenario: 5,7%). 

In het studierapport worden ook drie scenario’s geschetst voor de toekomstige ontwikkeling van 
de data-economie in de EU-27: 

 Het basisscenario (baseline scenario): dit scenario wordt gekenmerkt door een gezonde 
groei van data-innovatie, een matige machtsconcentratie bij enkele dominante databedrijven 
met een data governancemodel dat de persoonlijke data beschermt, en een ruime – zij het 
weliswaar ongelijke -verspreiding van de voordelen van de data-innovaties in de 
samenleving. 
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 Het optimistisch scenario (high growth scenario): dit scenario wordt gekenmerkt door een 
hoog niveau van data-innovatie, een lage data machtsconcentratie, een open en transparant 
data governancemodel met een hoge mate van gegevensdeling, en een ruime verspreiding 
van de voordelen van de data-innovaties in de samenleving. 

 Het pessimistisch scenario (challenging scenario): dit scenario gaat uit van een laag niveau 
van data-innovatie, een matig niveau van data machtsconcentratie ten gevolge van 
fragmentatie van de digitale markten en een ongelijke verspreiding van de voordelen van 
dat-innovaties in de samenleving. 

In het basisscenario zal de samengestelde jaarlijkse groeivoet voor het BNP (+1,5%) in de 
periode 2020-2025 de investeringen in de digitale economie en de consumentenuitgaven stutten. 
Hierdoor zou de omvang van de datamarkt in 2025 €82,5 miljard bedragen met een 
samengestelde jaarlijkse groeivoet van 5,8%. De data-economie zal sterker groeien dan de 
datamarkt dankzij een positief hefboomeffect van de data-innovaties op de economie en in 2025 
zo’n €550 miljard bedragen in de EU27. Het aandeel in het BNP van de EU27 zal hierdoor stijgen 
van 2,8% in 2020 naar 4% in 2025. 

In het optimistisch scenario ligt de samengestelde jaarlijkse groeivoet van het BNP in de periode 
2020-2025 1,5 keer hoger dan in het pessimistisch scenario en 40% hoger dan in het 
basisscenario. In dit scenario zullen de investeringen in de digitale economie versnellen en de 
bereidheid van de consumenten om uit te geven versterkt worden. Meer concreet zullen in de EU 
de publieke en private investeringen in AI, geavanceerde robotica, automatisering en nieuwe 
vaardigheden versneld worden. Hierdoor zal de omvang van de datamarkt in de EU27 €107 
miljard bedragen met een samengestelde jaarlijkse groeivoet van 11,5% tussen 2025 en 2020. 
De data-economie zal sneller groeien dan de datamarkt en een omvang van €827 miljard 
bereiken, goed voor een aandeel van 5,9% in het BNP van de EU27 (tegenover een aandeel van 
4% in het basisscenario).  

In het pessimistisch scenario bedraagt de samengestelde jaarlijkse groeivoet van het BNP in de 
periode 2020-2025 slechts 0,9%. Hierdoor zal de omvang van de datamarkt (€72 miljard) kleiner 
zijn dan in de andere scenario’s, met een samengestelde jaarlijkse groeivoet van 3% tussen 2020 
en 2025. De data-economie zal aanzwellen tot €432 miljard met een aandeel van 3,3% in het 
BNP van de EU27. Ook in het pessimistisch scenario zal het leger dataprofessionals toenemen 
tot 8,4 miljoen in 2025, een toename met 1,8 miljoen in de periode 2020-2025. Het aantal 
vacatures (484.000) blijft niettemin oplopen tegen 2025 wegens een sterkere groei van de vraag 
naar dan het aanbod van dataprofessionals. Het aandeel datavacatures in het totaal aantal zal 
5,7% bedragen. 

Het rapport geeft ook cijfers weer over de omvang van de data-economie op het niveau van de 
lidstaten. Hieronder wordt België vergeleken met haar buurlanden en de Scandinavische landen. 

Tabel 52: de omvang van de data-economie in België en enkele andere lidstaten 

 Omvang (€ miljard) CAGR Groei  Impact BNP Prognoses 2025 impact BNP 

 2018 2019 2020 ‘20/’18 ‘19/’18 2018 2019 2020 Pessi-
mistisch 

Basis Optimis-
tisch 

BE 10.132 10.919 12.287 10,1% 7,8%  2,5% 2,7% 2,9% 3,8% 4,6% 6,9% 

NL 22.548 24.285 27.457 10,4% 7,7% 3,1% 3,3% 3,7% 4,5% 5,6% 8,3% 
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Hoewel België de laatste jaren sterke groeicijfers laat optekenen, is de omvang van de data-
economie in verhouding tot het BNP relatief kleiner dan in de buurlanden en de Scandinavische 
landen. Enkel in Frankrijk en Italië is de data-economie verhoudingsgewijs kleiner dan in België. 
Wat de vooruitzichten naar 2025 betreft, bevindt België zich in elk van de scenario’s in de 
middenmoot. Duitsland, het VK, Nederland en Zweden zijn de koplopers, zowel in groeicijfers als 
in relatieve omvang van de data-economie. 

De kloof tussen de vraag naar en het aanbod van dataprofessionals zal in het basisscenario 
alleen maar toenemen tegen 2025, zoals blijkt uit onderstaande tabel. Opmerkelijk is dat 
Duitsland de kloof in 2020 bijna wist te halveren en die ook tegen 2020 min of meer onder controle 
weet te houden. Ook in het VK deed zich een belangrijke kentering voor in 2020. Samen met 
Duitsland (5,4%) slaagt het VK (5,5%) er in 2025 in om de kloof ver onder het EU28-gemiddelde 
van 7,6% te brengen. In Frankrijk (10,3%), Italië (11%) en Polen (10,6%) loopt de kloof in 2025 
op tot meer dan 10%. In de rest van de EU27 verdubbelt de kloof in 2025 (7,8%) ten aanzien van 
2020 (3,9%). 

Tabel 53: Kloof tussen vraag en aanbod dataprofessionals 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Basisscenario 

Frankrijk 4,2% 4,9% 5,4% 5,6% 6,8% 7,1% 10,3% 

Duitsland 6,0% 4,2% 5,6% 4,2% 7,1% 3,8% 5,4% 

Italië 6,3% 9,3% 7,9% 7,7% 8,3% 9,2% 11% 

Polen 4,2% 14,7% 8,9% 6,2% 6,5% 5,7% 10,6% 

Spanje 8,6% 8,7% 9,0% 6,6% 5,6% 5,3% 7,8% 

Rest EU27 7,5% 4,5% 6,6% 4,6% 4,7% 3,9% 7,8% 

Totaal 
EU27 

6,3% 6,2% 6,7% 5,2% 6,2% 5,2% 8,2% 

VK 4,1% 6,0% 5,8% 5,2% 4,4% 3,1% 5,5% 

Totaal 
EU27 + VK 

5,9% 6,2% 6,5% 5,2% 5,7% 6,0% 7,6% 

DE 93.114 100.380 108.791 8,1% 7,8% 3,1% 3,4% 3,6% 4,1% 5,0% 7,2% 

DK 8.177 8.757 9.467 7,6% 7,1% 2,9% 3,1% 3,3% 3,8% 4,5% 6,5% 

FI 5.999 6.020 6.482 7,6% 7,5% 2,8% 2,9% 3,1% 3,6% 4,3% 6,2% 

FR 47.681 51.324 55.582 8,0% 7,6% 2,2% 2,3% 2,5% 2,8% 3,5% 5,0% 

IT 32.346 34.754 37.761 8,0% 7,4% 2,0% 2,1% 2,3% 2,6% 3,2% 4,8% 

VK 76.234 81.610 88.816 7,9% 7,1% 3,5% 3,7% 4,0% 4,5% 5,2% 8,4% 

ZW 12.738 13.818 16.152 12,6% 8,5% 2,9% 3,1% 3,5% 4,6% 6,1% 9,1% 
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15.1.14 eGovernment Benchmark462 
In een jaarlijkse studie wordt in opdracht van de Europese Commissie geëvalueerd hoe de EU-
landen vooruitgang boeken met de prioriteiten uit het EU-actieplan inzake eGovernment 2016-
2020. Het rapport 2020 presenteert een aantal vaststellingen op basis van gegevens verzameld 
in 2018 en 2019. Het onderzoek peilt naar de graad van digitalisering bij de 27 EU-lidstaten, 
aangevuld met IJsland, Noorwegen, het VK, Montenegro, Servië, Zwitserland, Turkije, Albanië 
en Macedonië (in het rapport aangeduid als EU27+). Elke prioriteit wordt gemeten aan de hand 
van één of meer indicatoren, die zijn opgenomen in de zogenaamde top-level benchmarks: 

 User centricity. Deze parameter geeft aan in hoeverre een dienst online wordt geleverd, de 
mobiele gebruiksvriendelijkheid ervan en de buikbaarheid ervan (in termen van beschikbare 
online ondersteuning en feedbackmechanismen). 

 Transparantie. Transparantie geeft aan in hoeverre overheden transparant zijn over het 
proces van dienstverlening, de verantwoordelijkheden en prestaties van publieke 
organisaties en het gebruik van persoonlijke data. 

 Grensoverschrijdende mobiliteit. Dit geeft aan in hoeverre gebruikers van overheidsdiensten 
uit een ander Europees land gebruik kunnen maken van de onlinediensten. 

 Key enablers. Deze parameter geeft aan in welke mate technische en organisatorische 
randvoorwaarden voor de levering van e-diensten aanwezig zijn, zoals elektronische 
identificatie en authentieke bronnen. 

Naar bedrijven toe kijkt de benchmark naar de mate waarin alledaagse bedrijfsactiviteiten digitaal 
ondersteund worden wanneer contact met de overheid nodig is. Ook de mate waarin een bedrijf 
digitaal kan opgestart worden, telt mee. Voor burgers analyseert het rapport een breder veld van 
parameters, gaande van jobgerelateerde aspecten en studeren over familiale administratie zoals 
een paspoort aanvragen, verhuizen of een kind inschrijven tot specifiekere zaken zoals een claim 
starten via het vredegerecht. 

De dienstverlening binnen Europese landen is digitaler dan ooit: eGovernment ondersteunt de 
Europese burgers en bedrijven in tijden van social distancing steeds beter. 68% van de 
overheidsdiensten binnen Europa is nu gedigitaliseerd, 3 procentpunten meer dan het jaar het 
ervoor en de kloof tussen het meest en het minst digitale land verkleint. Dit is mede te danken 
aan het eGovernment actieplan 2016-2020 van de EU. Niettemin is verdere implementatie van 
digitale bouwstenen nodig, zoals eID en het hergebruik van data, om de digitale dienstverlening 
nog een stap verder te brengen. 

De Europese koplopers op het gebied van e-overheid zijn Malta (algemene score van 97%), 
Estland (92%), Oostenrijk (87%) en Letland (87%). Deze landen scoren het hoogst op alle vier 
de benchmarks, op de voet gevolgd door Denemarken (84%), Litouwen (83%) en Finland (83%). 

Op één parameter scoren zowat alle landen even slecht en dat is veiligheid. Capgemini testte de 
eGovernmentportalen van de verschillende lidstaten op enkele eenvoudig meetbare 
beveiligingsindicatoren via Internet.nl. De focus ligt daarbij op het gebruik van jpv6, DNSSEC en 
het HTTPS-protocol. Ongeveer 90% van de websites voldoet niet aan de vereisten van een 
modern internetportaal vandaag. Capgemini wijst erop dat de sites daarmee niet noodzakelijk 
onveilig zijn, maar de norm wordt in ieder geval niet gevolgd. Een ander werkpunt is cross border 

 
462  Capgemini, IDC & Politecno di Milano, eGovernment Benchmark 2020. eGovernement that works for people, 

Document prepared for the European Commission, 2020. 
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mobility. Het blijft moeilijk om de eGovernment diensten te bereiken buiten het thuisland. In zowat 
alle landen is de beschikbaarheid van dienstverlening voor buitenlanders een stuk lager dan voor 
de eigen burgers en bedrijven. Daarnaast blijkt dat gebruiksvriendelijkheid een punt te zijn dat in 
België voor verbetering vatbaar is. 

Figuur 155: eGovernment benchmark 

 
Figuur 156: Digitale overheidsdiensten voor bedrijven (2019 tweejaarlijks gemiddelde) 
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Figuur 157: eGovernmentperformantie in levensdomeinen, vergelijking België en EU+-gemiddelde 

 

15.1.15 Digital Government Index463 
De Digital Government Index met resultaten voor het jaar 2019 is een eerste poging om het 
OESO-beleidskader voor digitale overheid te vertalen in een meetinstrument om de uitvoering 
van de OESO-aanbeveling over digitale overheidsstrategieën te beoordelen en om de voortgang 
van digitale overheidshervormingen te benchmarken in de OESO-lidstaten en de belangrijkste 
partnerlanden. 

Het rapport presenteert de algemene rangschikkingen en resultaten alsook de belangrijkste 
beleidsboodschappen en biedt een gedetailleerde landenanalyse voor elk van de zes dimensies 
van het OESO-beleidskader Digitale Overheid (Digital Government Policy Framework), nl. een 
mature digitale overheid is digital by design, is data-driven, ageert als een platform, is open by 
default, is vraaggedreven en is proactief. 

De resultaten van de OESO-index 2019 zijn veelbelovend maar nog bescheiden. Slechts een 
beperkt aantal landen maken progressie richting een volwassen digitale overheid. Terwijl de 
meeste landen institutionele modellen hebben geïntroduceerd die de nodige politieke en 
operationele ondersteuning bieden voor digitale overheidshervormingen, zijn er beperkte 
inspanningen geleverd om de voordelen van digitale overheid ten volle te benutten en de huidige 
e-government kaders te overstijgen. Dit komt duidelijk tot uiting in de gemiddelde prestaties voor 
de vraaggedreven en datagestuurde dimensies, veelal te wijten aan een gebrek aan strategische 
visie en leiderschap. 

Alle landen laten betere prestaties optekenen voor de dimensies open by default, digital by design 
en de overheid als een platform. Open by default is de dimensie die het hoogst scoort en kan 
gekaderd worden in de digitale overheidshervormingen met betrekking tot open data. Het open 
databeleid zou moeten gekaderd worden binnen een bredere hervorming van datagedreven 

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

October 2020. 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
430 

 

 

 

 

overheidsbeleid.  Tevens ligt in de meeste landen nog werk op de plank inzake proactieve 
betrokkenheid van gebruikers en stakeholders. 

Figuur 158: Digital Government Index 2019 – algemene rangschikking 

 
Korea, het Verenigd Koninkrijk, Colombia, Denemarken en Japan scoren over het algemeen hoog 
(index van 0,65 en meer) en beduidend boven het OESO-gemiddelde van 0,50. Zij excelleren in 
de dimensie digital by design gecombineerd met goede prestaties voor de vraaggedreven en 
data-driven dimensies. Met een score van 0,41 presteert België matig en onder het OESO-
gemiddelde. De matige prestaties gelden voor elk van de zes dimensies. 
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15.2 België/Vlaanderen 

15.2.1 AI4BELGIUM Coalition & IPSOS464 
76% van de Belgen staat positief ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen van de technologie en 
de digitale wereld. Vlamingen en de hogere sociale klassen465 staan hier het meest voor open. 

Figuur 159: Attitude t.o.v. technologische ontwikkelingen (totale steekproef: n = 801) 

 
Op de vraag “Weet u wat artificiële intelligentie is?” antwoordt 71% positief. Een groot aantal 
daarvan, nl. 41%, geeft echter toe dat de kennis over AI zeer beperkt is. Daarnaast is er ook een 
vrij grote groep (29%)  die aangeeft hierover weinig tot niets over te weten. 

 
464  IPSOS, Perceptie Artificiële Intelligentie, Een studie voor FOD Economie, Middenstand en Energie, februari 

2019. 
465  De bepaling van de sociale groepen gebeurt op basis van een ratio berekend op het beroep van de voornaamste 

verantwoordelijke voor het gezinsinkomen en zijn opleidingsniveau. De bevolking wordt gerangschikt in functie 
van de waarde die de combinatie van deze twee variabelen oplevert om vervolgens opgedeeld te worden in 
acht ongeveer gelijke groepen. De groep die overeenstemt met het gebied van de hoogste waarden (en 
bijgevolg het hoogste professionele en/of opleidingsniveau) wordt “groep 1” genoemd terwijl ”groep 8“ de groep 
is die overeenstemt met de laagste waarden. 
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Figuur 32: Bekendheid definitie AI 

 
Verder blijkt dat vooral mannen (79% tegenover 62% van de vrouwen) en Belgen tot 54 jaar, 
vooral in de leeftijdsklasse van 35-44 jaar (77%) vertrouwd zijn met de term AI. Franstaligen 
(79%) kennen AI beduidend beter dan Nederlandstaligen (64%). Vooral de hogere sociale 
klassen (groep 1&2) zijn bekend (89%) met AI. 

Figuur 160: Stelling “AI kan bijdragen tot een verbetering van de samenleving” 

 
AI wordt over het algemeen (72%)  gezien als een positieve ontwikkeling met een nut een plaats 
in de samenleving. Slechts een beperkte groep (12%) is het hier niet mee eens. 
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Figuur 161: hoe kan AI het leven van de mens verbeteren? 

  

Er wordt veel belang gehecht aan de mogelijkheden van AI, vooral met het oog op de gezondheid 
van de mens (innovaties in geneeskunde/wetenschap, verminderen van, menselijke fouten en 
ongevallen, gevaarlijke taken door robots laten uitvoeren). Naast het potentieel van AI tot 
verbetering van de levenssituatie van de mens, heerst er niettemin bezorgdheid over de mogelijke 
gevolgen, vooral rond het gebruik van persoonlijke gegevens en het gebruik van het menselijk 
gezond verstand. 

Figuur 162: Bezorgdheid over mogelijke gevolgen van AI 

 
Belgen zijn ook bezorgd om hun digitale vaardigheden: 1 op 5 Belgen denkt over niet voldoende 
digitale en online vaardigheden te beschikken om de komende jaren zijn of haar werk goed uit te 
voeren. Vooral vrouwen (27%) en de oudere leeftijdsgroepen van 45-54 jaar (30%) en 55-64 jaar 
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(32%) vrezen niet de nodige digitale vaardigheden te bezitten. De bezorgdheid is ook veel groter 
bij de Franstaligen (31%) dan bij de Nederlandstaligen (15%). 

Figuur 163: Inschatting eigen digitale vaardigheden 

 
Een meerderheid (61%) denkt dat AI een impact zal hebben op zijn of haar werk. 1 op 5 verwacht 
dat dit binnen de 5 jaar zal gebeuren. Daartegenover staat een groep van 39% die denkt dat AI 
nooit de meeste van zijn/haar taken zal overnemen. 

Actieve mannen hebben een licht positiever gevoel (72%) over AI op de werkvloer dan vrouwen 
(70%). Echter, 43% van de mannen en maar liefst 60% van de vrouwen geeft aan hierover toch 
ook bezorgd te zijn. Het positieve gevoel is lager (62%) en de bezorgdheid over AI op de 
werkvloer is hoger bij de lagere sociale klassen (groepen 5&6 en 7&8). Bovendien versterkt de 
onzekerheid over zijn/haar eigen digitale vaardigheden de negatieve gevoelens over AI. 
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Figuur 164: Gevoelens over gevolgen AI 

  
Leidinggevende functies staan over het algemeen positiever ten opzichte van en geven blijk van 
minder bezorgdheid over AI op de werkvloer, zoals blijkt uit onderstaande figuur.  

Figuur 165: Gevoelens over AI naargelang beroep 

 
Verder vreest 17% dat zijn/haar beroep en 20% dat zijn/haar functie in de komende 10 jaar niet 
meer zal bestaan. 71% respectievelijk 67% verwacht minstens dat zijn/haar beroep 
respectievelijk functie ingrijpende wijzigingen zal ondergaan. Daartegenover verwacht 72% dat 
AI nieuwe banen zal creëren. 

De vrees voor het einde van de job/functie is aanzienlijk hoger bij de laagste sociale klasse (zie 
onderstaande figuur). 
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Figuur 166: Geschatte impact van AI op eigen werk in de komende 10 jaar 

 
Wanneer gepeild wordt naar de prioritaire rol van de overheid, blijkt dat de integriteit van 
persoonlijke gegevens een gevoelig punt is waar de overheid zou moeten over waken (74%). 
Ook bij de overgang naar AI op de werkvloer wordt van de overheid verwacht dat zij de betrokken 
werkgevers en werknemers de nodige ondersteuning biedt (65%). 

Figuur 167: Prioriteiten voor de overheid 

  

Tenslotte verwacht 66% dat AI en de toepassingen ervan bijdraagt aan de ongelijkheid tussen 
hoogopgeleiden en laag- of niet-opgeleiden. 60% gaat ervan uit dat de ongelijkheid tussen 
personen met een bevoorrechte achtergrond en personen met een niet-bevoorrechte achtergrond 
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toeneemt. Slechts 13% geeft aan te verwachten dat AI ook de ongelijkheid tussen man en vrouw 
zal vergroten. 

15.2.2 Imec.aibarometer466 
De Imec-barometer peilt naar de kennis en het gebruik van AI bij enerzijds consumenten en 
anderzijds bedrijven.  

Enkele opmerkelijke vaststellingen: 

 Hoewel 7 op 10 consumenten AI kent, is het voor hen niet altijd duidelijk of zij AI al effectief 
hebben gebruikt: 30,5% is er niet zeker van of ze ooit een AI-toepassing hebben gebruikt. 
Kennis van het begrip AI staat dus los van het besef over welke toepassingen en diensten 
ook effectief AI gebruiken. 

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

 Het zijn vooral micro-ondernemingen met minder dan 10 werknemers (93,9%) en 
middelgrote ondernemingen (90%) die te kennen geven geen AI-expertise te hebben. Ook 
van de kleine ondernemingen geeft bijna 60% aan geen AI-kennis te hebben. Bij grote 
ondernemingen bedraagt het aandeel ondernemingen zonder AI-expertise ‘slechts’ 23,8%.  

 Bedrijven zien het meeste potentieel in AI op het vlak van operationele efficiëntie, gevolgd 
door interactie met de klant, het ontdekken van nieuwe markten en klantensegmenten, 
productinnovatie en tot slot business model innovatie. Aspecten zoals productie en het 
reduceren van risico’s werden niet bevraagd in het onderzoek. 

 Meer dan de helft van de bedrijven (51,6%) geeft aan dat AI geen impact zal hebben op 
bestaande rollen en functies binnen de onderneming. 

 
466  Imec, imec.aibarometer, 2019. 
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Figuur 168: Impact AI op bestaande rollen en functies 

 
 Wat de effectieve implementatie van AI binnen de onderneming betreft, kan vastgesteld 

worden dat 64,5% nog geen AI-toepassing heeft uitgerold en ook geen plannen heeft om dit 
op korte termijn te doen. Slechts 13,2% heeft beperkt of op grote schaal reeds AI-
toepassingen uitgerold en geïmplementeerd. Wordt gekeken naar de impact van deze 
initiatieven dan blijkt dat het ofwel nog te vroeg is om die te bepalen, ofwel dat er een licht 
positieve impact is op vlak van omzet, operations en kostenreductie. Tevens blijkt dat er nog 
redelijk wat bezorgdheden spelen binnen bedrijven over de uitrol van AI-toepassingen, onder 
meer op het vlak van privacy, veiligheid en bescherming van data, transparantie en 
betrouwbaarheid van AI-technologie, jobverlies, verminderen van sociaal contact, beperkte 
AI-kennis binnen bedrijven, change management voor werknemers en de afweging tussen 
de meerwaarde van het inzetten van AI-toepassingen en de kost van de implementatie. 
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Figuur 169: Effectieve implementatie AI in bedrijf 

 
 Er manifesteert zich een disconnectie in de attitude en perceptie op het vlak van dataprivacy 

en transparantie tussen de bedrijven en de consumenten. Consumenten hechten meer en 
meer belang aan een correcte omgang met hun persoonsgegevens en transparantie over 
de manier waarop dit gebeurt. Waar GDPR voor de consument eerder een minimumgarantie 
biedt op transparantie, zien bedrijven GDPR vooral als het maximum aan te nemen 
maatregelen op vlak van privacy en transparantie. Dit impliceert een structurele 
vertrouwensbreuk die mogelijk impact kan hebben op de attitude en adoptie van AI door 
consumenten. Aangezien er voor AI-toepassingen vaak heel wat persoonlijke data gebruikt 
wordt, is deze groeiende vertrouwensbreuk een mogelijk gevaar voor de toekomst van AI. 

15.2.3 Imec.digimeter467 
De imec-digimeter monitort het bezit en gebruik van (nieuwe) media en ICT in Vlaanderen en peilt 
naar de attitude van de bevolking ten opzichte van technologische ontwikkelingen. Daarvoor 
bevraagt imec jaarlijks een representatief staal van minstens 1.500 inwoners uit Vlaanderen van 
16 jaar of ouder. In dit rapport wordt enkel ingezoomd op het onderdeel AI van de digimeter. 

De digimeter 2019 maakt een segmentatie van de Vlaamse bevolking op basis van 
spanningsvelden, attitudes en vaardigheden die de Vlaming heeft omtrent digitale technologieën. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf profielen die op een ‘haat-liefde’-continuüm geplaatst 
worden: van een zeer gespannen relatie met technologie tot het hartstochtelijk omarmen van 
technologie. Deze vijf profielen geven weer hoe Vlamingen nu, maar ook in de toekomst staan 
tegenover digitalisering en technologische innovatie. 

 De passionele minnaar (18%). De passionele minnaar is een overwegend mannelijk 
segment (73%) met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar en geniet vaak een hogere opleiding. 
Dit profiel heeft een grote voorliefde voor technologie, gelooft in de voordelen en 

 
467  Vandendriessche K., De Marez, L. Imec.digimeter 2019. Digitale mediatrends in Vlaanderen, 2020. 
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opportuniteiten ervan en maakt zich weinig zorgen over mogelijke negatieve aspecten. Deze 
groep vertrouwt in zijn vaardigheden om met digitale technologie om te gaan. 

 De dichte vriend (16%). De dichte vriend is zo goed als gelijk verdeeld over mannen (54%) 
en vrouwen (46%). Het is een jonge geroep Vlamingen van rond de 25 tot 34 jaar. Het betreft 
vooral studenten en jonge professionals met vaak een hogere opleiding. Deze groep vertoont 
een haat-liefde verhouding met technologie, maar uiteindelijk weegt de ‘liefdeskant’ of het 
voordeel van de twijfel door. De Dichte vriend is net zoals de passionele minnaar iemand die 
veel technologie bezit; veel kennis heeft over digitale technologie en vertrouwen heeft in zijn 
digitale vaardigheden. 

 Het is ingewikkeld (25%). Dit profiel is het jongste profiel, is vaak nog student, woont meestal 
nog in het ouderlijk huis en is voornamelijk vrouwelijk (60%). Net als de dichte vriend vertoont 
dit profiel een haat-liefde verhouding met technologie, maar de negatieve aspecten wegen 
zwaarder door. Deze groep geeft toe dat er voordelen verbonden zijn aan sociale media, 
smartphone en andere technologie, maar geeft ook aan wakker te liggen van de negatieve 
aspecten die gelinkt zijn aan deze digitale technologieën. Vooral het lagere vertrouwen in 
zijn/haar eigen digitale vaardigheden valt op in vergelijking met de vorige profielen. Dit profiel 
heeft een stuk minder kennis over digitale technologieën en scoort eerder gemiddeld op het 
bezit van digitale technologie. 

 De blije singel (20%). Het tweede profiel dat naar de kant van de negatieve attitudes (of 
‘haat’) ten aanzien van technologie overhelt, is de blije singel. Het gaat over een ouder 
segment van gemiddeld 55 jaar, dat gemiddeld is opgeleid en waarvan een deel al 
gepensioneerd is. De verdeling man-vrouw is gelijk in dit profiel. De blije singel heeft een 
uitgesproken negatieve houding ten opzichte van technologie en behoudt daarom graag wat 
afstand in zijn/haar relatie met die technologie. Het vertrouwen in zijn/haar eigen digitale 
vaardigheden is niet optimaal. Dit segment scoort gemiddeld op de adoptie van technologie. 
De negatieve attitudes lijken niet voort te komen uit onwetendheid. Net als ‘het is 
ingewikkeld’-profiel heeft deze groep wel wat kennis over technologie, maar minder dan de 
twee liefdesprofielen. 

 De verre kennis (20%). Deze groep Vlamingen is het oudst en bestaat hoofdzakelijk uit 
gepensioneerde mannen met een lage opleiding. Dit segment omvat echter ook jongeren 
(10% 16 tot 24-jarigen bijvoorbeeld of 7% 25 tot 34-jarigen). Het onderzoek beschouwt de 
licht opgaande trend van vooral lager opgeleide jongeren die ‘afhaken’ als een indicatie van 
een potentieel nieuw soort digitale kloof. Dit profiel staat onverschillig tegenover technologie 
en distantieert er zich als het ware van. De verre kennis heeft hoofdzakelijk negatieve 
gevoelens omtrent digitale technologie, sociale media en privacy. Dit profiel heeft ook het 
minst vertrouwen in de eigen digitale vaardigheden en de laagste kennis over digitale 
technologie.  

Kortom: bijna één op vijf Vlamingen (18% om precies te zijn), geeft aan over voldoende kennis, 
vaardigheden en vertrouwen te beschikken om de steeds verder digitaliserende maatschappij 
probleemloos te omarmen. Het merendeel van de Vlamingen (61%) ontbreekt het echter nog 
steeds aan één van die elementen, waardoor ze kampen met twijfels bij deze digitale evoluties. 
Ze beschikken over onvoldoende kennis of vaardigheden, of kampen met een deuk in het 
vertrouwen in technologie, of de merken achter die technologie. Het laatste ‘vijfde’ van de 
Vlamingen bevindt zich helemaal aan de andere kant en laat de digitalisering liever aan zich 
voorbij gaan. Dit houdt het gevaar in dat verdere digitale transformaties ervoor kunnen zorgen 
dat deze groep digitale technologie volledig los laat en de digitale transformatietrein volledig mist. 
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Wat AI betreft, is het aantal Vlamingen dat er positief tegenover staat, gestegen van 37% in 2018 
naar 45% in 2019. Een even groot deel (46%) blijft echter twijfelend tegenover AI staan, 10% 
ronduit negatief. Voor 31% van de Vlamingen gaat nieuwsgierigheid naar de toepassingen en 
mogelijkheden van AI gepaard met een uitgesproken bezorgdheid om de negatieve impact die AI 
kan hebben. Meer dan vier op tien Vlamingen geeft ook aan bezorgd te zijn over de mogelijke 
negatieve impact van AI op hun privacy (43%). Opvallend is dat die bezorgdheden groter zijn bij 
wie van zichzelf aangeeft voldoende AI-kennis te hebben - of denkt te hebben. Iets meer dan de 
helft (56%) stelt te weten wat AI is, wat een stijging van 3 procentpunten is in vergelijking met 
2018. Toch is slechts 25% van hen er zeker van dat een spraakassistent zoals Siri een AI-
toepassing is. Voor 44% van Vlaanderen is AI dus nog een nobele onbekende (en dus ook 
onbemind); en bij wie het denkt te kennen, is de kennis wellicht nog niet altijd volledig en correct. 
Dit duidt dus op een AI-kenniskloof die zich ook duidelijk manifesteert in de profielen. Er is 
duidelijk meer kennis bij de Passionele Minnaar (90%) en de Dichte Vriend (88%), dan bij de 
overige drie profielen (gemiddeld 39%). Opmerkelijk is dat deze kenniskloof zich over de leeftijden 
heen manifesteert. Ook bij de allerjongsten (16 tot 24-jarigen) stellen we niet noodzakelijk een 
hogere AI-kennis vast. Slechts 52% van hen stelt te weten wat AI is, wat laag is voor de 
zogenaamde ‘digital natives’. Verder kan vastgesteld worden dat de kennis over AI samenhangt 
met het opleidingsniveau: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de kennis van AI. Pas vanaf 
het opleidingsniveau ‘hoger secundair’ bedraagt het aandeel leerlingen met kennis over AI meer 
dan 50%.  

Tabel 54: AI-kennis en AI-perceptie – evolutie 

 AI-kennis AI-perceptie 

 2018 2019 2018 2019 

Ja 53% 56% 37% 45% 

Neen 26% 26% 46% 46% 

Helemaal niet zeker 21% 18% 17% 10% 

 

Tabel 55: AI-kennis naar leeftijd 
 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Totaal 

Ja 
52% 75% 71% 68% 53% 31% 56% 

Neen 
32% 15% 15% 17% 26% 42% 26% 

Helemaal 
niet zeker 

17% 10% 14% 15% 21% 27% 18% 

Tabel 56: AI-kennis – split op haat-liefdeprofielen 

 Passionele 
minnaar 

Dichte 
vriend 

Het is 
ingewikkeld 

Blije single Verre kennis Totaal 

Ja 90% 88% 40% 62% 15% 56% 

Neen 2% 4% 36% 18% 58% 26% 

Helemaal 
niet zeker 

8% 9% 24% 20% 27% 18% 
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Tabel 57: AI-kennis – split op opleidingsniveau 

 Geen 
diploma of 

lager 
onderwijs 

Lager 
secundair 

Hoger 
secundair 

Bachelor/ 

hogeschool 

Master/ 

(post)universitair 

Totaal 

Ja 17% 25% 57% 74% 80% 56% 

Neen 61% 41% 23% 12% 3% 26% 

Helemaal 
niet zeker 

23% 24% 20% 14% 9% 18% 

Tabel 58: Attitude over AI 

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Totaal 

Ik maak me zorgen 

over de impact van AI 

op mijn privacy 

40% 43% 40% 47% 42% 56% 43% 

Ik ben nieuwsgierig 

over de toepassingen 

en mogelijkheden van 

AI 

61% 73% 69% 65% 54% 43% 60% 

Ik ben bezorgd over de 

negatieve impact die AI 

kan hebben 

40% 50% 45% 50% 40% 44% 45% 

Technologie die AI 

gebruikt, kan 

discriminerend werken 

27% 38% 39% 35% 26% 26% 31% 

Ik zou het erg vinden 

als ik tijdens het chatten 

of bellen geen verschil 

zou kunnen merken 

tussen een mens en 

een robot 

68% 67% 71% 72% 80% 86% 75% 

15.2.4 Barometer digitale inclusie468 
In deze barometer wordt een driedimensionale digitale kloof blootgelegd, zijnde: 

 De ongelijke toegang tot digitale technologieën of ‘de digitale kloof van de eerste graad’. 
 Ongelijkheid op het vlak van digitale competenties of ‘de digitale kloof van de tweede graad’. 
 Ongelijkheid op het vlak van het gebruik van essentiële diensten of ‘de digitale kloof van de 

derde graad. 

 
468  Brotcorne, P., Mariën, I., Barometer digitale inclusie 2020, Koning Boudewijnstichting in samenwerking met 

VUBrussel en UCLouvain, Juni 2020. 
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De cijfergegevens lijken volgens de barometer aan te tonen dat de voordelen van de toenemende 
digitalisering van onze samenleving vooral ten goede komen van de groepen die sociaal, cultureel 
en economisch bevoordeeld zijn. Hierdoor wordt de kloof tussen de sociale groepen in onze 
samenleving dieper. 

De ongelijke toegang tot digitale technologieën of ‘De digitale kloof van de eerste 
graad’ 

 Een grote meerderheid van de Belgen heeft thuis een internetverbinding: het ging in 2019 
om 90% van de huishoudens. 88% van hen heeft een breedbandaansluiting. Dat betekent 
ook dat 10% van de Belgische bevolking thuis niet over een internetverbinding beschikt. 

 De kwaliteit van de internetverbinding wisselt naargelang van de gewesten. In Wallonië 
blijven er gebieden (zones blanches) die niet zijn uitgerust met een glasvezelkabel of waar 
de verbinding van slechte kwaliteit is. 

 In 2019 waren de gezinnen met een laag inkomen en de alleenstaanden het minst met het 
internet verbonden: 
• Bijna drie huishoudens op tien met een laag inkomen beschikken thuis niet over een 

internetverbinding. In vergelijking met onze buurlanden en het Europese gemiddelde 
vertoont België inzake internettoegang volgens het inkomen de grootste ongelijkheid. 

Figuur 170: percentages internetverbinding en breedbandaansluiting thuis, volgens het 
gezinsinkomensniveau. Vergelijking met de buurlanden en met het Europese gemiddelde in 2019 (in % 
van de huishoudens) 

 
 

• 22% van de alleenstaanden en 9% van de koppels zonder kinderen hebben thuis geen 
internetverbinding. Alleenstaande vrouwen in Wallonië zijn het meest kwetsbaar: 30% 
van hen beschikt thuis niet over een internetverbinding. 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
444 

 

 

 

 

 De manieren waarop mensen met het internet zijn verbonden worden steeds mobieler. De 
smartphone wordt dé drager waarmee mensen op het internet gaan, onafhankelijk van hun 
inkomen, opleidingsniveau of leeftijd. 
• De individuen die economisch en sociaal-cultureel het meest bevoordeeld zijn, zijn ook 

het vaakst multi verbonden. Anders gezegd: hoe lager het inkomen en hoe lager het 
opleidingsniveau, hoe meer de smartphone de enige drager is waarmee men z’n 
internetverbinding tot stand brengt. Het type drager heeft echter een belangrijke invloed 
op zowel de gebruiksmogelijkheden en -vormen als op de ontwikkeling van digitale 
competenties. 

 In 2019 was slechts 8% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar een niet-gebruiker van het 
internet. Dat cijfer was in 2015 nog bijna het dubbele (14%). Dit percentage van 8% is lager 
dan het Europese gemiddelde (11%), maar wel nog altijd hoger dan in onze buurlanden (met 
uitzondering van Frankrijk). 
• Bijna een kwart (24%) van de mensen met een laag inkomen is een niet-gebruiker. De 

kloof volgens inkomen is de jongste vier jaar kleiner geworden, maar blijft in België 
groter dan in onze vier buurlanden en dan het Europese gemiddelde. 

• Meer dan één Belg op vijf (21%) die respectievelijk laaggeschoold is en tussen 55 en 
74 jaar oud, gebruikt het internet niet. Dat percentage stijgt tot 28% bij de mensen tussen 
65 en 74 jaar. 

• Deze tendensen zijn in Wallonië meer uitgesproken dan in Vlaanderen. 

Ongelijkheid op het vlak van digitale competenties of ‘De digitale kloof van de 
tweede graad’ 

 In 2019 beschikte slechts 38% (+ 2% sinds 2016) van de Belgen over gevorderde digitale 
vaardigheden. 

 32% van de individuen heeft zwakke digitale vaardigheden. Als daar de 8% niet-gebruikers 
aan toegevoegd worden, dan kan gesteld worden dat 40% van de Belgische bevolking 
kwetsbaar is voor de toenemende digitalisering van de samenleving. 

 Deze kwetsbaarheid stijgt tot 75% van de mensen met een laag inkomen en die 
laaggeschoold zijn. Ook 79% van de vrouwen tussen 55 en 74 jaar, en 54% van de 
werkzoekenden, zijn digitaal kwetsbaar. 
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Figuur 171: Evolutie van de algemene digitale vaardigheden volgens inkomen in België (in % van de 
regelmatige gebruikers 

 
Figuur 172: Niveau van de digitale vaardigheden volgens leeftijd en opleidingsniveau in België in 2019 
(in % van de gebruikers) 

 
 Kenmerkend voor digitale vaardigheden is dat ze voortdurend moeten worden bijgesteld. De 

snelle en permanente digitale innovaties verplichten iedereen om zijn vaardigheden continu 
op peil te houden. Wie dat niet doet, raakt achterop. 
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Ongelijkheid op het vlak van het gebruik van essentiële diensten of ‘De digitale 
kloof van de derde graad’ 

 In 2019 gebruikten negen Belgen op tien tussen 16 en 74 jaar regelmatig het internet, thuis 
of op andere plaatsen469, van wie de grote meerderheid dagelijks (85%). De frequentie in het 
gebruik is globaal genomen dezelfde in de drie Belgische gewesten. 

 Internetbankieren en e-commerce hebben de Belgen zich in grote mate eigen gemaakt. Het 
gebruik van digitale overheidsdiensten lijkt daarentegen sinds enkele jaren op hetzelfde peil 
te blijven. 
• In het Vlaams Gewest worden de diverse onlinediensten het vaakst gebruikt, zowel e-

banking (82%) als onlineaankopen (76%). Ter vergelijking: de percentages voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedragen respectievelijk 67% en 66%, en voor het 
Waals Gewest 77% en 67%. Alleen voor e-administratie zijn de gebruikspercentages 
globaal genomen vergelijkbaar in de drie gewesten. 

• De groepen die sociaal-economisch en cultureel meer zijn achtergesteld maken minder 
online gebruik van essentiële diensten dan de groepen uit meer bevoordeelde milieus. 
51% van de internetgebruikers met een laag inkomen en 57% van degenen met een 
laag opleidingsniveau deden nog nooit een onlineaankoop. 37% van hen hebben nog 
nooit e-banking gebruikt en 55% en 67% heeft nog nooit gebruik gemaakt van e-
administratie. 

Figuur 173: Evolutie in het soort internetgebruik volgens opleidingsniveau, in België (in % van de 
gebruikers) 

 

 
469  Volgens de enquête van Statbel-Eurostat is een regelmatige gebruiker iemand die in de drie maanden 

voorafgaand aan de bevraging minstens één keer het internet heeft gebruikt. 
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Figuur 174: : evolutie in het soort internetgebruik volgens het inkomen in België (in % van de gebruikers) 

 
• 56% van de internetgebruikers met een laag inkomen en 57% van degenen met een 

laag opleidingsniveau kiezen ervoor om online geen formulieren te bezorgen aan 
administraties, terwijl ze nochtans deze administratieve stap (bv. tax on web) moesten 
zetten. De belangrijkste reden die hiervoor wordt aangehaald is dat men dan hulp moet 
vragen aan een derde. Dat wordt gevolgd door: te weinig vaardigheden en de 
complexiteit van de administratieve stappen. 

15.2.5 Kennis en perceptie AI470 
In deze studie, gebaseerd op een representatieve bevolkingsbevraging in Gent, onderzoeken de 
auteurs de kennis over artificiële intelligentie (AI) en de perceptie over het gebruik ervan in 
concrete toepassingen zoals door veiligheidsdiensten. 

Kennis AI 

De kennis van AI werd in kaart gebracht door respondenten de volgende vraag voor te leggen: 
“Weet u wat kunstmatige intelligentie, of artificial intelligence, is?” De respondenten hadden de 
keuze uit vier antwoordmogelijkheden, te weten: (1) nee, nooit van gehoord; (2) nee, maar 
weleens van gehoord; (3) ja, ik ben er een beetje bekend mee; en (4) ja, ik ben ermee vertrouwd. 
In onderstaande figuur wordt weergegeven hoe de respondenten op deze vraag antwoordden. 
De meerderheid van de respondenten (58,2%) geeft aan een beetje bekend of vertrouwd te zijn 
met AI. 

 
470  Thom Snaphaan, Wim Hardyns & Koen Ponnet, Kennis en perceptie van de bevolking ten aanzien van AI, 

UGent en CiTiP KULeuven, 18 november 2020. 
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Figuur 175: Kennis van AI 

 
Er werden significante verschillen vastgesteld onder meer met betrekking tot het opleidingsniveau 
van de respondenten en de relatie tussen het netto-gezinsinkomen: hoe hoger het 
opleidingsniveau en hoe hoger het netto gezinsinkomen, hoe hoger de kennis van AI. Ook wordt 
een samenhang gedetecteerd tussen het internetgebruik en de kennis van AI. 

Figuur 176: Kennis van AI naar opleidingsniveau 

 



  

 Artificiële intelligentie: sociaal-economische verkenning  

 
 

 
449 

 

 

 

 

Figuur 177: Kennis van AI naar internetgebruik 

 
Perceptie ten aanzien van AI 

De perceptie ten aanzien van AI werd gepeild door middel van een stelling. De respondenten 
werd gevraagd aan te geven in welke mate ze akkoord gingen met de volgende stelling: 
“Tegenwoordig worden veel (persoonlijke) gegevens verwerkt door complexe computergestuurde 
systemen die worden gebruikt door veiligheidsdiensten. De samenleving zal hier in de toekomst 
beter van worden.” 

Er wordt een sterke verdeeldheid vastgesteld: 33,1% geeft aan negatief te staan tegenover AI 
(‘helemaal niet akkoord’ en ‘niet akkoord’, 33,3% geeft aan neutraal te staan tegenover AI (‘noch 
akkoord, noch niet akkoord’) en 33,5% geeft aan positief te staan tegenover AI (‘akkoord’ en 
‘helemaal akkoord’). 

Daar waar er bij de kennisbevraging over AI significante verschillen naar opleidingsniveau, netto-
gezinsinkomen en internetgebruik konden worden vastgesteld, worden diezelfde verschillen niet 
of alleszins niet in dezelfde mate teruggevonden bij de perceptie ten aanzien van AI. 

Wanneer tot slot de kennis en perceptie van de bevolking ten opzichte van elkaar worden 
bekeken, valt op dat er weinig verschillen bestaan in de perceptie ten aanzien van het gebruik 
van AI door veiligheidsdiensten naar de kennis van de bevolking hieromtrent. 
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Figuur 178: Kennis van AI en perceptie ten aanzien van AI 

 

Conclusies 

De onderzoekers besluiten dat de ongelijke spreiding van de kennis over AI over de populatie 
allerhande implicaties heeft, bijvoorbeeld dat de toepassingen door overheden slechts begrepen 
Inzicht in en begrip van de werking van systemen is niettemin essentieel om er vertrouwen in te 
(kunnen) hebben. 

Tevens wordt geconcludeerd dat, aangezien de perceptie ten aanzien van AI niet verschilt 
naargelang de kennis van AI, voorvechters of sceptici niet per definitie meer of minder kennis 
hebben over AI, maar dat het andere factoren zijn die deze perceptie in de hand werken. 




