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De ideologische leegte van het techniekdebat 
(oktober 2012)

• De interactie tussen het 
politieke en het technisch-
economische domein de 
essentie van onze democratie

• De politiek is in staat tot een 
zekere mate van democratische 
sturing van technologie

• De politiek verzaakt omdat ze 
blind is voor de ideologische 
rol van technologie



Digitalisering van het menselijke 
leven: De strijd om onze intimiteit



Digitalisering: 8 belangrijke trends
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Internet of (Robotic) Things
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Motie Gerkens (Eerste Kamer, 23-9-’14): 
Zijn we klaar voor het Internet of Things?

“Constaterende, dat de digitale technologie met «the
Internet of Things» alles en iedereen met elkaar zal 
verbinden;

Constaterende, dat deze niet te stuiten ontwikkeling 
kansen zal bieden voor de maatschappij, maar ook 
bedreigingen;

Overwegende, dat de effecten van deze digitale 
ontwikkeling op de maatschappij niet alleen een 
technologische, maar ook een maatschappelijke, 
sociaal juridische en sociaal psychologische is;

Verzoekt de regering het Rathenau Instituut te vragen 
een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van een 
commissie die kan adviseren over de ethische kant 
van de digitalisering van de samenleving”



Digitalisering en publieke waarden



Voorbeeld Menselijke waardigheid: 
Uber had geen oog voor de mens

“Uber’s self-driving tech 
failed to consider how 
humans actually operate.”



Voorbeeld Autonomie: 
Cambridge Analytica schandaal

March 2018

“We didn’t take a broad enough
view of our responsibility and that
was a big mistake. And it was my
mistake. And I am sorry.”



Machtsverhoudingen: 
Het internet als een utopia voor massa controle, 
experimentatie, profilering en manipulatie



Blinde vlekken in het Nederlandse 
governance-landschap
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Sinds 2017: Werken aan blinde vlekken

https://ecp.nl/thema/ai/


Is België en Vlaanderen klaar voor de 
digitale samenleving?

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen



Drie belangrijke beleidsdoelen voor 
digitale innovatie
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Spanning tussen economie en 
maatschappelijk welzijn
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Spanning tussen maatschappelijk 
welzijn en economie
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ALLEA (June 2019): “The tension
is that Europe could be losing its
technological edge and that this
may lead to the decline of the very
living standards and political
power it has been protecting. 

Does Europe value human dignity
… above economic growth?”



Nationale
veiligheid



De AI (wapen)wedloop

Yoge Patel (Blue Bear Systems 
Research): “We ontwerpen de 
systemen om uiteindelijk volledig
autonoom te zijn.

De enige manier om gevaren voor te 
blijven, is om voorsprong te 
behouden. …

Ik zeg altijd: trek die 
hardloopschoenen aan, en ren! Je 
moet op kop blijven lopen.”

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.thetimes.co.uk/article/early-birds-sing-with-one-voice-in-market-about-to-take-wing-xb9ngqzvl&psig=AOvVaw055euuMoqGElvd-BDDRK8H&ust=1572165350705000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj4mLzCueUCFQAAAAAdAAAAABAE


België verbiedt autonome wapens 
vanwege menselijke waardigheid



Is België klaar voor een drone-aanval? 



Boemerangeffect van cyberwapens

• 2012: NSA ontwikkelt ETERNALBLUE, zero-day
exploit die gebruik maakt van een 
beveiligingslek in software van Microsoft

• Maart 2017: NSA informeert Microsoft

• April 2017: Hackersgroep Shadow Brokers 
maken ETERNALBLUE bekend

• Mei 2017: Wannacry aanval (Noord-Korea)

• Juni 2017: NonPetya-aanval (Rusland), ACM 
terminal in Rotterdamse haven ligt dagen plat 

• Mei 2019: Baltimore 



Wapenwedloop vereist wapenbeheersing
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Open Vlaamse Liberalen en Democraten over 
5G: “We dreigen de trein volledig te missen.”

29-11-2019



“Minister, wat gaat Vlaanderen doen 
op het gebied van AI?”

Andries Gryffroy (N-VA):

• “Ik ben ingenieur. Ik geloof 
in technologie.”

• “Wat is de rol van de 
Vlaamse overheid om 
enerzijds AI te stimuleren, 
maar anderzijds ook een 
antwoord te bieden op die 
uitdagingen en die 
negatievere connotaties?”



Drie rollen voor de Vlaamse overheid

1. Investeerder in wetenschappelijk onderzoek

2. Stimulator en facilitator
• Brede publiek informeren

• KMO’s sensibiliseren (zij mogen die trein niet 
missen)

3. Bewustmaker en vormer
• Kenniscentrum Data en samenleving om antwoord 

te geven op ethische vraagstukken

• Scholing en reskilling

Philippe Muyters (N-VA) 

Minister van Innovatie
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Is België klaar voor gezichtsherkenning 
en Virtual Reality (VR)?



Gelijktijdige innovatie: 
Geloof in technologie en samenleving

• Technologische innovatie

• Economische innovatie

• Juridische innovatie

• Maatschappelijke en ethische 
innovatie



Brede visie op innovatie

Beleidsdoel Nationale veiligheid Economische 

voorspoed

Maatschappelijk 

welzijn

Doel innovatie Technologische 

superioriteit

Ontwikkeling en 

gebruik van 

sleuteltechnologie

Nadeel smalle 

visie op innovatie

Strategische 

kortzichtigheid

Georganiseerde 

onverantwoordelijkheid

Brede visie op 

innovatie

Wapenontwikkeling 

en -beheersing

Gelijktijdige 

ontwikkeling van 

technologie, economie, 

debat en regulering



Maatschappelijk
welzijn



Digitale maatschappelijke innovatie 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.portofantwerp.com/nl/news/antwerpen-bouwt-een-capital-things-uit&psig=AOvVaw0SvrsMb_HPLTlrncAUPqvk&ust=1575286978898981


Totstandkoming Kruispuntenbank en E-
health-platform volgens Frank Robben

• Betrekken van alle belangrijke stakeholders

• Gezamenlijk vaststellen van principes en doelstellingen 
(liggen deels al vast in wetgeving, zoals GDPR)

• Bepalen evenwicht tussen wat wenselijk en onwenselijk is

• Ethiek en politiek door ontwerp (architectuur politiek)



Waardevol digitaliseren: Een handelingsperspectief

• Waarderen

• Experimenteren

• Kansen pakken

• Risico’s verzachten

• Samen werken en 
leren
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1. Cultiveer een brede visie op 
digitale innovatie

2. Krijg zicht op de sterktes en
zwaktes van het governance-
landschap voor digitalisering

3. Werk vanuit een brede visie op 
innovatie aan een adequaat
governance-landschap voor de 
digitale samenleving

Werk aan brede visie op innovatie en
een adequaat governance-landschap
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