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Decennialang was artifi c ië le intelligentie (AI) veeleer een academisch onderzoeksthema, maar nu lijkt AI 

in tal van sectoren echt door te breken. Dat dit nu gebeurt, is het gevolg van de fenomenale toename van 

de rekencapaciteit van computers: zelfler ende algoritmes zijn in staat om massale hoeveelheden data, in 

uiteenlopende verschijningsvormen (beeld, tekst, geluid) en afkom s tig van diverse bronnen, te verzame-

len en te verwerken.

Een aanzienlijk deel van deze data zijn persoonsgegevens die de gebruikers van diverse toepassingen op 

het internet al dan niet bewust hebben vrijgegeven. Het recente verhaal van Cambridge Analytica heeft 

de potentiël e risico’s van deze datagebaseerde ontwikkelingen onder de aandacht van de media en het 

grote publiek gebracht. Op 25 mei 2018 werd in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming van kracht, die een betere bescherming van persoonsgegevens moet waarborgen en de 

regelgeving in alle lidstaten op één lijn brengt. 

Voor de totstandkoming van dit Standpunt werd een reeks workshops georganiseerd met experts en 

ervaringsdeskundigen uit het onderzoeksveld en het bedrijfsleven. Er worden aanbevelingen geformu-

leerd voor een verantwoordelijke omgang met persoonsgegevens door bedrijven en instellingen, maar 

ook de rol van de consument wordt belicht. Datagestuurde technologie is bezig productiep rocessen en 

diensten grondig te veranderen. Het bedrijfsleven, de overheden en het onderwijs moeten ervoor 

zorgen dat Vlaanderen de boot van deze nieuwe Industriële Revolutie niet mist.

VERANTWOORDELIJK OMGAAN
MET DIGITALISERING

Een oproep naar overheden en bedrijfsleven,
waar ook de burger toe kan/moet bijdragen

De reeks Standpunten van de Academie is een bijdrage tot het wetenschappelijk onderbouwd debat over 

actuele maatschappelijke en artistiek e thema’s. De auteurs, leden en werkgroepen van de Academie 

schrijven in eigen naam, onafhan kelijk en met volledige intellectuele vrijheid. De goedkeuring voor 

publicatie door een of meerdere Klassen van de Academie waarborgt de kwaliteit van de gepubliceerde 

studies.
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Aanleiding tot het publiceren van 

dit Standpunt

 Vervolg op KVAB-Standpunt 29 “Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen: meedoen omdat het 
moet of echt engagement?”

 Incident rond “Cambridge Analytica” - Facebook

 Toenemende bezorgdheid over gebruik 
persoonsgegevens

 Impact van automatisering en robotisering op de 
samenleving

 Risico van onethisch gebruik van “exponentiële” 
technologieën

 Gevaar voor toenemende ongelijkheid
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Exponentiële technologieën 4



Disruptie (ontwrichting) 5



Structuur van het Standpunt

 Technologische doorbraken die de datagebaseerde ”revolutie” 

mogelijk maakten

 Risico’s verbonden aan deze “disruptie”

 Reacties van de overheden (GDPR in de E.U.)

 Impact van digitalisering op bedrijfsleven

 Voorzienbare verdere toekomstige ontwikkelingen

 Basisprincipes van verantwoordelijke digitalisering

 Aanbevelingen

 Elk thema werd besproken in workshops met experts uit bedrijfsleven, 

overheid en academia
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Technologische doorbraken

 20ste eeuw: digitale innovatie

 bestaande processen digitaliseren of automatiseren

 21ste eeuw: digitale transformatie

 Disruptie: compleet nieuwe businessmodellen (bv. blockchain)

 Gebaseerd op A.I., IoT, Big Data en Deep Learning

 Het verschil met vorige eeuw zit in de 4 “V’s”:

 Volume, Velocity, Variety en Veracity
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Internet der dingen               Blockchain                      Big Data  



Voorspelling van Moore 8



Deep Learning

 Klassieke computerprogramma’s: via vooraf bepaalde stappen 

naar specifiek vooropgesteld resultaat (kennisgebaseerd)

 Machine learning of deep learning: machine verbetert autonoom 
haar gedrag op basis van massale hoeveelheid data van diverse 

bronnen (datagebaseerd) om een wel bepaald doel te bereiken

 Internet of Things

 Artificiële Intelligentie

 Algoritmes nemen beslissingen die vooraf niet gekend zijn en soms niet 

verklaard kunnen worden door de oorspronkelijke programmeur
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Risico’s verbonden aan disruptie

 Gebrek aan transparantie van de algoritmes

 “weapons of math destruction”

 Informatie-asymmetrie

 Zoekrobots (Google, Safari,...) kunnen stem- of koopgedrag 
beïnvloeden (Search Engine Manipulation Effect)

 Tracking: data van websitebezoekers gebruiken voor gerichte 
advertenties – soms met koppeling aan “wearables” (smart phone, 
smart watch, GPS...)

 Het verhaal van Cambridge Analytica

 Metadata: bv. locatiegegevens

 Gevaar voor misbruik door autoritaire regimes (Big Brother...)
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Predictive policing 11

Minority Report, Steven Spielberg, 2002



Trollenfabrieken: verkiezing D. Trump, 

referendum Brexit
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GDPR: General Data Protection 

Regulation (25 mei 2018)

 Doelstellingen

 Betere bescherming van persoonsgegevens

 Eenmaking regelgeving binnen de E.U.

 Verwerking van persoonsgegevens moet aan volgende 

voorwaarden voldoen:

 Doelbinding: dataverzameling en –verwerking mag enkel met een 

specifiek, expliciet en legaal doel

 Noodzakelijkheid: dataverwerking moet noodzakelijk zijn om het doel te 
bereiken

 Proportionaliteit: verzameling van onnodige data moet vermeden 

worden

13



Impact van digitalisering op 

tewerkstelling

 Onderscheid tussen manuele en cognitieve taken

 Binnen die groepen: onderscheid tussen repetitieve (routineuze) en 

niet-routineuze taken

 Ander soort werk voor de mensen: het onderwijs zal meer moeten 

focussen op

 Creativiteit

 Soft skills

 MOOC’s in hoger onderwijs (Massive Open Online Courses) 

 Ethiek: rol van de mens zal eerder toe- dan afnemen

14



Digitalisering: vb. in bouw en 

maakindustrie
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Brick-laying robot
3D-printer



Het einde van de homo sapiens? 

Homo Deus?
 Yuval Noah Harari: koppeling van menselijk brein met computer zal leiden tot 

evolutie vergelijkbaar met evolutie van homo habilis naar homo sapiens

 Reeds nu:

 Zelflerende antivirussoftware

 Cyborgs (bionische ledematen)

 Tegenargumenten:

 Kennisgebaseerde AI ➔ kennis van menselijke

experts

 Datagebaseerde AI ➔menselijk gedrag

 Rol van onderwijs belangrijker dan ooit (ICT, wiskunde, logica, 

psychologie, taalkunde, wetenschappen...)
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De 5 basisprincipes van CDR 

volgens Accenture

 Digitale beveiliging (stewardship)

 Data mogen enkel gebruikt worden voor bekend doel

 Opting-in of opting-out voor niet oorspronkelijk doel

 Gebruiker heeft ook verantwoordelijkheid!

 Digitale transparantie (delivered – inferred – observed data)

 Digitale ondersteuning (empowerment)

 Digitale wederkerigheid (equity)

 Digitale inclusie
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Verantwoordelijkheid van de 

gebruiker
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Belangrijkste aanbevelingen

 Verzameling en verwerking van persoonsgegevens moet steeds 

voldoen aan de voorwaarde van doelbinding

 Nooit persoonsgegevens doorgeven aan derden zonder 
toestemming van de eigenaar

 Uitlegbaarheid van algoritmes bewaken

 Overheden moeten overregulering vermijden

 Data protection officer in bedrijven

 Onderwijs moet jongeren beter voorbereiden op “nieuwe” 

competenties (cyberpsychologie, cyberanthropologie...)

 Niet automatisch doemdenken over digitalisering (hellend vlak)
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Werkgroepsamenstelling

 Yolande Berbers, KU Leuven, Departement 

Computerwetenschappen

 Luc Bonte, Klasse Technische Wetenschappen

 Hugo De Man, Klasse Technische Wetenschappen

 Jochanan Eynikel, ETION

 Aimé Heene, UGent, faculteit Economie en Bedrijfskunde

 Joos Vandewalle, Klasse Technische Wetenschappen

 Willy Van Overschée, Klasse Technische Wetenschappen

 Paul Verstraeten, Klasse Technische Wetenschappen
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Deelnemers aan de workshops
 Yolande Berbers, KU Leuven, Departement Computerwetenschappen

 Luc Blyaert, technologie- en telecomjournalist

 Filip Bogaert, Ernst & Young, EMEIA Financial Services

 Luc Bonte, Klasse Technische Wetenschappen

 Hugo De Man, Klasse Technische Wetenschappen

 Jochanan Eynikel, ETION

 Aimé Heene, UGent, faculteit Economie en Bedrijfskunde

 Philip Hermans, Dredging International, general manager

 Marius Hovens, Nokia (OSS Assurance Lead-PM)

 Tim Huygh, UAntwerpen, Management Information Systems/IT Governance

 Patrick Vandenberghe, ArcelorMittal Europe, head of HR

 Joos Vandewalle, Klasse Technische Wetenschappen (KU Leuven, ESAT-STADIUS)

 Willy Van Overschée, Klasse Technische Wetenschappen

 Saskia Van Uffelen, Ericsson Belux, CEO

 Paul Verstraeten, Klasse Technische Wetenschappen

 Wayne Visser, Antwerp Management School, Sustainable Transformation Lab
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Dank voor uw aandacht!
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