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10 De rol van COVID-19 
Door COVID-19 kwam sinds begin 2020 alles in een digitale stroomversnelling terecht. In een 
vingerknip veranderde de dagelijkse realiteit en evolueerde de samenleving in recordtijd naar een 
meer virtuele wereld. Volgens schattingen vond in minder dan drie maanden tijd tien jaar 
voorsprong in de digitale vooruitgang van consumenten en bedrijven plaats.  

Figuur 6: Tien jaar digitale evolutie in slechts 3 maanden tijd 

 
COVID-19 gaf ook artificiële intelligentie een boost. AI wordt nog meer dan vroeger het brandpunt 
van een toenemende wereldwijde concurrentiestrijd. Europa heeft deze uitdaging onderkend en 
is in haar AI-beleid een versnelling hoger geschakeld  met belangrijke initiatieven en ambitieuze 
investeringsprogramma's. 

Een JRC-rapport103 onderzocht hoe COVID-19 een andere wending geeft aan zowel 
technologische als beleidsontwikkelingen, en verkent welke lessen er kunnen getrokken worden 
met het oog op de toekomstige ontwikkeling van AI en, meer in het algemeen, de digitale 
transformatie. Het rapport stelt dat COVID-19 enerzijds een aanjager en versterker van de 
potentiële opportuniteiten van AI is, maar anderzijds ook een bron van grote bekommernissen. 
Vastgesteld wordt dat COVID-19 een booster is van: 

 AI-adoptie en -gebruik in wetenschappelijk en medisch onderzoek en toepassingen zoals 
telegeneeskunde en medische diagnose; 

 de intrede van robots op de werkvloer; 
 gegevensuitwisseling (data sharing) tussen commerciële bedrijven en tussen 

ondernemingen en overheden; 
 de omschakeling naar online onderwijs, openbaar bestuur, handel en bedrijfsvoering; 
 innovatie in de strijd tegen de crisis, bijvoorbeeld door AI-systemen die bestaande gegevens 

gebruiken om het risico op infectie in te schatten per economische sector. 

Verder is COVID-19 een versterker gebleken van potentiële opportuniteiten voor: 
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Micheli M., Kotsev A., Mitton I., Vesnic-Alujevic L., Pignatelli F., Hradec J., Nativi S., Sanchez I., Hamon R., 
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30306 EN, Publications Office of the European Union , Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-20802-0, 
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 bestaande digitale bedrijven die zich beter en sneller aanpasten aan de lockdown (bv. 
collaboratieve platforms, e-commerce, datamakelaars, cyberbeveiliging) 

 de acceptatie van telewerken als onderdeel van de normale mix van werkafspraken, met 
potentieel sociale en ecologische voordelen. 

COVID-19 is echter ook een bron van toenemende zorg geworden: 

 over het mogelijke misbruik van persoonlijke gegevens die zijn verzameld om in te spelen 
op noodsituaties met crowd suveillance en verminderde democratie als gevolg; 

 over georganiseerde campagnes van fake news met als doel de sociale cohesie en het 
vertrouwen in de Europese instellingen te ondermijnen; 

 over cybersecurity en de Europese dataruimtes en toepassingen; 
 over de afhankelijkheid van niet-Europese platforms. Deze platforms vormen een kritieke 

laag van de digitale infrastructuur, die gebruikers, processen, organisatiestructuren, 
applicaties en content verbindt. Door deze platforms te gebruiken, wordt waardevolle 
informatie over Europese sociaaleconomische relaties, processen, structuren en 
organisaties aan de platformoperatoren aangeleverd, die het kunnen gebruiken voor 
profilering, targeting en manipulatie. Zich enkel zorgen maken over het buitenlandse 
eigenaarschap van de fysieke digitale infrastructuur zonder oog te hebben voor de 
platformlaag, zou een ernstige veiligheidsmisrekening kunnen blijken. 

De belangrijkste observatie evenwel is dat de COVID-19-pandemie, en de reactie daarop met 
onder meer lock-downs en een versnelde digitale transitie, de kloof tussen de rijkere en armere 
segmenten in de samenleving heeft vergroot, en in het bijzonder de meer kwetsbare groepen 
heeft geraakt, zoals ouderen, jongeren en sociaaleconomisch achtergestelde groepen. 

De tweede belangrijkste observatie is dat in een digitaal getransformeerde samenleving data het 
kernterrein vormt waarop politieke, economische en sociale strijd wordt geleverd op alle niveaus, 
van mondiaal tot lokaal. Het betreft niet alleen de processen van dataverzameling, integratie, 
management en gebruik (of misbruik), maar ook de onderliggende IT- en applicatie-infrastructuur 
en cyberbeveiliging. Technologische en datasoevereiniteit krijgen meer politieke aandacht in 
Europa. De toegenomen cyberaanvallen en desinformatiecampagnes tijdens de uitbraak van 
COVID-19 en onze afhankelijkheid van niet-Europese platforms tonen het belang van deze 
aandacht aan. 

De onderlinge samenhang tussen de uitdagingen vereisen volgens het rapport een 
gecoördineerd antwoord. Europa kan daarbij gebruik maken van belangrijke instrumenten zoals 
de Europese datastrategie, het aanstaande Digital Europe programma, het Horizon Europe 
onderzoeksprogramma en het Europese Herstelplan. Deze instrumenten moeten vanuit het 
specifieke oogmerk van technologische en datasoevereiniteit en de reductie van de sociale 
ongelijkheid met elkaar verbonden worden. Op die manier kunnen de kansen beter benut en de 
uitdagingen effectiever worden aangepakt en kan het Europese pad naar de digitale transformatie 
meer inclusief en met respect voor de fundamentele waarden van de EU verlopen. 

In dit SERV-rapport wordt, waar relevant, de versterkende rol van COVID-19 ten aanzien van de 
impact van AI geïllustreerd. 

  




