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Rapport 
1 Inleiding 
De SERV heeft sinds 2017 een traject rond digitalisering opgestart om Vlaanderen bewust te 
maken en voor te bereiden op de onvermijdelijke transitie naar een digitale samenleving. De 
SERV heeft daartoe kansen en uitdagingen van digitalisering in kaart gebracht, 50 bouwstenen 
voor een digitale agenda aangereikt en een concreet actieplan voorgesteld met opgaven voor 
zowel de Vlaamse Regering als de sociale partners zelf. 

De digitale ontwikkelingen gaan niet alleen snel, ze manifesteren zich ook in diverse domeinen 
(geavanceerde robotica en automatisering, nieuwe mobiele en internetgeconnecteerde 
databronnen, cloudcomputing, big data analyse, blockchain, …). Eén van de meest beloftevolle, 
zij het ook controversiële, domeinen is dat van de kunstmatige of artificiële  intelligentie (AI). AI 
wordt algemeen beschouwd als een technologie voor algemene doeleinden met het potentieel 
om alle sectoren en vormen van economische activiteit te transformeren. Terwijl aanhangers de 
grote voordelen van slimme algoritmes beklemtonen, omdat zij met ons meedenken, ons helpen, 
ons werk efficiënter maken, sneller en accurater data kunnen verwerken, patronen kunnen 
herkennen in grote, onoverzichtelijke hoeveelheden data en gezichten, spraak en tekst kunnen 
herkennen alsof het mensen zijn, zijn er non-believers die vooral duiden op de gevaren verbonden 
aan artificiële intelligentie. 

Over kunstmatige intelligentie en haar potentieel en uitdagingen zijn reeds heel wat boeken en 
studies verschenen. De SERV is zich daar terdege van bewust. Niettemin achten de Vlaamse 
sociale partners het nuttig om een informatierapport samen te stellen waarin AI vanuit diverse 
invalshoeken wordt benaderd.  Dit informatierapport over AI heeft tot doel om (i) het fenomeen 
van AI technologisch-wetenschappelijk nader te beschrijven, (ii) internationale en 
nationale/Vlaamse cijfergegevens te bundelen en last but not least (iii) de sociaaleconomische 
impact vanuit een internationaal perspectief in kaart te brengen. 

In dit rapport wordt vooreerst nader kennis gemaakt met het begrip artificiële intelligentie 
(hoofdstuk 3), haar mogelijke vormen en gradaties (hoofdstuk 3) en haar toepassingsgebieden in 
de wetenschap (hoofdstuk 4) en sociaal-economische sectoren (hoofdstuk 5). Bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 5G omwille van het potentieel ervan voor AI en Internet of Things 
(hoofdstuk 6). AI kent de laatste jaren een stevige boost omwille van een aantal succesfactoren 
(hoofdstuk 7). Niet iedereen is evenwel een even fervente voorstander van AI. Dit blijkt uit de 
uiteenlopende wetenschappelijke stromingen over de mogelijkheden van AI (hoofdstuk 8). 
Bepalend zal zijn welke houding de Europese Unie en andere supranationale organisaties 
innemen tegenover AI (hoofdstuk 9). Zoals voor vele andere thema’s kan ook voor AI de invloed 
van de coronacrisis niet genegeerd worden (hoofdstuk 10). In de daaropvolgende hoofdstukken 
wordt dieper ingegaan op de sociaal-economische impact van AI. Achtereenvolgens komen aan 
bod de economie (hoofdstuk 11), de arbeidsmarkt (hoofdstuk 12), en het onderwijs (hoofdstuk 
13). In het laatste hoofdstuk 14 wordt ingezoomd op de toepassing van AI bij de overheid en de 
rol die de overheid kan spelen in het AI-verhaal. Het rapport bevat tenslotte een uitvoerige 
cijfermatige bijlage.        




