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AI 4 Belgium Coalition
First Members

• Ann Nowé, VUB
• Bart De Smet, Georges Theys, Ageas
• Bruno Schröder & Lorelien Hoet, Microsoft
• Erik Mannens & Tom Dhaene, UGent
• Fons Leroy & Guido Van Humbeek, VDAB
• Frank Robben, Sécurité sociale
• Frédéric Pivetta, Dalberg Data Insights
• Gregory Renard, xBrain
• Hans D’hondt & Michel Van Hoegaerden, SPF 

Finances
• Hugues Bersini & Tom Lenaerts, ULB
• Jo De Boeck & Rudy Lauwereins, IMEC
• Joseph Fattouch, Cabinet Digital Agenda
• Jonathan Berte, Robovision
• Karim Benseghir, SPF Economie
• Koen Debackere & Luc Van Gool, KU Leuven

• Laurent Hublet, BeCentral
• Marc Lambotte & Ferdinand Casier, Agoria
• Marc Raisière & Patrick Devis, Belfius
• Mieke De Ketelaere, SAS
• Nicolas Deruytter & Julie Scherpenseel, ML6
• Omar Mohout, Sirris
• Pascal Coppens, nexxworks
• Pattie Maes, MIT
• Philippe Dubernard & Wouter Denayer, IBM
• Pierre Rion, Conseil Numérique Wallon
• Pieter De Leenheer, Collibra
• Stef Heylen & Bart Vannieuwenhuyse, Janssen
• Thierry Geerts, Google
• Yves Deville, UCLouvain

> 100 interviewed stakeholders



1
Put AI at the top of political agenda

2
Inspire the public debate

3
Encourage human-centred AI

4
Provide first version of Belgian AI Strategy
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Perceptie Artificiële Intelligentie – Methodologie

6

STEEKPROEF

Belgische bevolking van 
25 – 64 jaar oud.

STEEKPROEFGROOTTE

N = 801

QUOTA

• Gender
• Taal
• Leeftijd
• Sociale klasse
• Provincie

DUURTIJD INTERVIEW

8 minuten

DATACOLLECTIEMETHODE

CATI

VELDWERKPERIODE

22/01/2019 – 09/02/2019



BEKENDHEID DEFINITIE AI

De meeste Belgen hebben wel al eens gehoord van de term “artificiële 

intelligentie” maar de invulling blijft beperkt

7
Basis: Totale steekproef (n=801)

Vraag: Q1. Weet u wat artificiële intelligentie is?

“Weet u wat artificiële 

intelligentie is?”

6

24

41

29

71% 
JA 

¢ Ja, ik weet hier veel over

¢ Ja, ik weet hier aardig wat over

¢
Ja, maar ik weet hier slechts een 

beetje over

¢
Neen, ik weet hier zeer weinig tot 

niets over



21

51

16

7
51

(n=801)

AKKOORD MET STELLING

AI wordt over het algemeen gezien als een positieve ontwikkeling met een 

nut en een plaats in de samenleving

8
Basis: Totale steekproef (n=801)

Vraag: Q2. In welke mate gaat u akkoord met de volgende bewering? “Artificiële intelligentie kan bijdragen tot een verbetering van de samenleving.”

¢ Helemaal akkoord

¢ Eerder akkoord

¢ Niet echt akkoord, niet echt niet akkoord

¢ Eerder niet akkoord

¢ Helemaal niet akkoord

¢ Weet het niet

“Artificiële intelligentie kan bijdragen 

tot een verbetering van de 

samenleving”

# % AKKOORD72



AKKOORD MET STELLING I.V.M. POSITIEVE BIJDRAGE VAN AI AAN DE SAMENLEVING

Diegene die reeds van AI gehoord hebben, Vlamingen en hogere sociale 
klassen geloven meer in de positieve bijdrage van AI aan de samenleving

9 Basis: Totale steekproef (n=801)
Vraag: Q2. In welke mate gaat u akkoord met de volgende bewering? “Artificiële intelligentie kan bijdragen tot een verbetering van de samenleving.”
ABCD: 95% significantieniveau

TOTAAL KENT AI TAAL SOCIALE KLASSE
JA NEE NL FR 1 & 2 3 & 4 5 & 6 7 & 8

21 23
14

23 18
28

17 14 20

51 51
52

55
47

50

53
52

52

16 15
17

14

18

13
18

19 14

7 6
8

6
7

6 8
7 6

5 4
6

2
8

2 4 8 6
1 4 0 2 1 2 3

(n=801) (n=594)
(A)

(n=207)
(B)

(n=460)
(C)

(n=341)
(D)

(n=365)
(E)

(n=209)
(F)

(n=114)
(G)

(n=112)
(H)

¢ Helemaal akkoord

¢ Eerder akkoord

¢
Niet echt akkoord, niet 
echt niet akkoord

¢ Eerder niet akkoord

¢ Helemaal niet akkoord

¢ Weet het niet

# % AKKOORD72 75 66 78 65 79 70 65 71B

B

A

D EF

D

C
C

EF

E E



TOEPASSINGEN VAN AI BELANGRIJK VOOR LEVENSVERBETERING

Er wordt veel belang gehecht aan de mogelijke toepassingen van AI, vooral 

met het oog op de gezondheid van de mens

10
Basis: Totale steekproef (n=801)

Vraag: Q9. Vindt u de volgende toepassingen van artificiële intelligentie belangrijk om het leven van de mens te verbeteren?

“Vindt u de volgende toepassingen van 

artificiële intelligentie belangrijk om 

het leven van de mens te verbeteren?”

Innovaties in de geneeskunde en 

wetenschap

Het verminderen van menselijke fouten 
en ongevallen

De taken die fysiek moeilijk en gevaarlijk 
zijn voor de mens laten uitvoeren door 

robots

Meer vrije tijd voor de mens

De kosten van producten en diensten van 

ondernemingen verbeteren of 
verminderen voor consumenten

94

89

88

77

74

5

10

12

21

23

1

1

0

2

3

¢ Ja ¢ Nee ¢ Weet het niet



BEZORGDHEID OVER MOGELIJKE GEVOLGEN VAN AI

Naast potentieel van verbeteringen door AI, toch bezorgdheid over de 
mogelijke gevolgen, vooral rond het gebruik van persoonlijke gegevens

11 Basis: Totale steekproef (n=801)
Vraag: Q10. In welke mate bent u bezorgd over de volgende mogelijke gevolgen van artificiële intelligentie?

Het verlies aan privacy, veiligheid 
en integriteit van uw 
persoonlijke gegevens

Minder gebruik van menselijk 
gezond verstand

Minder menselijke interactie

Het verlies van vertrouwen en 
controle over robots en 
artificiële intelligentie

5

6

6

8

10

10

11

15

35

43

42

47

50

41

42

30

¢ Heel bezorgd ¢ Een beetje bezorgd ¢ Niet echt bezorgd ¢ Helemaal niet bezorgd

85

85

83

77

BEZORGD NIET 
BEZORGD

15

15

17

23



IMPACT VAN AI OP ONGELIJKHEID

Het merendeel van de burgers vermoedt dat AI de kloof tussen kansrijken
en kansarmen groter zal maken

12 Basis: Totale steekproef (n=801)
Vraag: Q12. Denkt u dat de ontwikkeling van artificiële intelligentie en de toepassingen hiervan bijdraagt aan de ongelijkheid tussen ...

“Denkt u dat de ontwikkeling van artificiële 
intelligentie en de toepassingen hiervan 
bijdraagt aan de ongelijkheid tussen ...”

... hoogopgeleiden en laag- of niet-opgeleiden

... personen met een bevoorrechte achtergrond 
en personen met een niet-bevoorrechte 
achtergrond

... mannen en vrouwen

10

10

11

66

60

13

24

30

77

¢Vermindert de 
ongelijkheid

¢Vermeerdert de 
ongelijkheid

¢Geen invloed op 
de ongelijkheid



BEREIDHEID METEN & DELEN MEDISCHE GEGEVENS VIA AI

Verdeeldheid op concrete toepassingen: bijna de helft is niet bereid 
persoonlijke gegevens te delen voor een betere diagnose

13 Basis: Totale steekproef (n=801)
Vraag: Q7. Bent u bereid om via uw smartphone, smartwatch of activity tracker persoonlijke gegevens te meten, op te slaan en te delen 

(bijvoorbeeld, hartslag, bloeddruk, etc.) zodat een dokter u een betere diagnose kan geven?

“Bent u bereid om via uw smartphone / 
smartwatch / activity tracker persoonlijke 

gegevens te meten, op te slaan en te delen zodat 
een dokter u een betere diagnose kan geven?”

56
43

1

¢ Ja, ik ben hiertoe bereid

¢ Nee, ik ben hiertoe NIET bereid

¢ Weet het niet



TOTAAL KENT AI BEZORGDHEID OVER VERLIES PRIVACY*
JA NEE HEEL BEZORGD BEETJE BEZORD NIET ECHT / HELEMAAL 

NIET BEZORGD

BEREIDHEID METEN & DELEN MEDISCHE GEGEVENS VIA AI

Wanneer men al van AI heeft gehoord dan is men meer bereid 
persoonlijke medische gegevens te delen via AI

14 Basis: Totale steekproef (n=801)
Vraag: Q7. Bent u bereid om via uw smartphone, smartwatch ... persoonlijke gegevens te meten, op te slaan en te delen zodat een dokter u een betere diagnose kan geven?
ABCD: 95% significantieniveau

¢ Ja, ik ben hiertoe bereid

¢
Nee, ik ben hiertoe NIET 
bereid

¢ Weet het niet

56 59
49 44

69 68

43 39
50 55

29 32

1 2 0 1 2
(n=801) (n=594)

(A)
(n=207)

(B)
(n=401)

(C)
(n=281)

(D)
(n=120)

(E)

B

A

C C

DE

* In welke mate bent u bezorgd 
over het verlies aan privacy, 
veiligheid en integriteit van uw 
persoonlijke gegevens als gevolg 
van AI?



BEREIDHEID GEBRUIK ZELFRIJDENDE AUTO’S

Bereidheid om gezin met zelfrijdende auto te vervoeren (ook al veiliger) 
hoger dan delen van persoonlijke gegevens, maar nog 1 op 3 weigerachtig

15 Basis: Totale steekproef (n=801)
Vraag: Q8. Stel dat blijkt dat het aantal ongevallen met zelfrijdende auto’s op basis van artificiële intelligentie aanzienlijk lager zou zijn, zou u dan uzelf of uw gezin 

vervoeren met een zelfrijdende auto?

“Stel dat blijkt dat het aantal ongevallen met 
zelfrijdende auto’s op basis van AI aanzienlijk 

lager zou zijn, zou u dan uzelf of uw gezin 
vervoeren met een zelfrijdende auto?”

62

36

2
¢

Ja, ik zou een zelfrijdende auto 
gebruiken

¢
Nee, ik zou GEEN zelfrijdende auto’s 
gebruiken

¢ Weet het niet



INSCHATTING EIGEN 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

16 Basis: Actieven (n=662)
Vraag: Q4. Denkt u dat u momenteel over voldoende digitale en online vaardigheden beschikt om uw werk de komende jaren goed uit te voeren?

“Denkt u dat u momenteel over 
voldoende digitale en online vaardigheden 

beschikt om uw werk de komende jaren 
goed uit te voeren?”

77

22
1

¢
Ja, beschik over voldoende digitale 
en online vaardigheden 

¢
Nee, beschik NIET over voldoende 
digitale en online vaardigheden 

¢ Weet het niet



GESCHATTE TIJD TOT IMPACT AI OP EIGEN WERK

Meerderheid verwacht dat AI een impact zal hebben op zijn of haar werk -

1 op 5 verwacht dit binnen de 5 jaar

17
Basis: Actieven (n=662)

Vraag: Q5. Wanneer denkt u dat de ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie er voor zullen zorgen dat een machine 

of een computer alle of een deel van uw huidige taken zal overnemen?

10
22
8

22

18

39

(n=662)

¢ Dat is nu al het geval

¢ Binnen 1 jaar

¢ Binnen 2 jaar

¢ Binnen 3 – 5 jaar

¢ Binnen 5 – 10 jaar

¢ Binnen 10 jaar of langer

¢
Nooit, AI kan de meeste van mijn taken niet 

overnemen

“Wanneer denkt u dat ontwikkelingen op het 

gebied van AI ervoor zullen zorgen dat een 

machine/computer alle of een deel van uw 

huidige taken zal overnemen?”

61 # % OOIT GEM.
7,5
jaar



TOTAAL KENT AI
JA NEE

GESCHATTE TIJD TOT IMPACT AI OP EIGEN WERK

Diegenen die niet vertrouwd zijn met de term AI, verwachten minder een 
impact op hun eigen job

18 Basis: Actieven (n=662)
Vraag: Q5. Wanneer denkt u dat de ontwikkelingen op het gebied van AI er voor zullen zorgen dat een machine of een computer alle of een deel van uw huidige taken zal overnemen?
ABCD: 95% significantieniveau

¢ Dat is nu al het geval

¢ Binnen 1 jaar

¢ Binnen 2 jaar

¢ Binnen 3 – 5 jaar

¢ Binnen 5 – 10 jaar

¢ Binnen 10 jaar of langer

¢ Nooit

10 11 6
2 2

2
2 1

4
8 8 9

22 22 20

18 19
13

39 36
46

(n=662) (n=503)
(A)

(n=159)
(B)

# % OOIT61 64 54B

A

A



GESCHATTE IMPACT VAN AI OP EIGEN WERK IN KOMENDE 10 JAAR

1 op 5 actieve Belgen vreest dat eigen job in de komende 10 jaar niet meer 
zal bestaan – Ook het geloof dat AI nieuwe banen zal creëren

19 Basis: Actieven (n=662)
Vraag: Q6. Hoe waarschijnlijk acht u de volgende situaties met betrekking tot uw werk die de komende 10 jaar kunnen voortkomen uit artificiële intelligentie?

Nieuwe banen worden gecreëerd

Uw beroep zal ingrijpende 
veranderingen ondergaan

Uw functie zal ingrijpende 
transformaties ondergaan

Uw functie zal niet meer bestaan

Uw beroep zal niet meer bestaan

11

9

11

51

53

17

20

22

29

30

35

39

39

13

11

37

32

28

7

6

¢ Zeker ¢ Waarschijnlijk ¢ Waarschijnlijk niet ¢ Zeker niet

72

71

67

20

17

28

29

33

80

83

VEEL 
IMPACT

WEINIG 
IMPACT



PRIORITEITEN VOOR DE OVERHEID

De overheid moet volgens burgers prioriteiten leggen bij het beschermen 

en ondersteunen van de burgers bij de transitie naar een wereld met AI

20
Basis: Totale steekproef (n=801)

Vraag: Q11. Ik ga u nu enkele stellingen voorlezen die de regering kan doen met betrekking tot artificiële intelligentie. 

Welke prioriteit zou de regering aan elke stelling moeten geven?

“Welke prioriteit zou de regering aan 

elke stelling moeten geven?”

Het beheer van de ethische risico’s rond AI. Bijvoorbeeld rond 

discriminatie, privacy, etc.

Werknemers en werkgevers steunen bij de overgang naar AI 
op de werkvloer

Het verbeteren van de openbare dienstverlening door middel 

van AI

Het ondersteunen van het onderzoek en ontwikkeling (R&O) 
en de innovatie op het gebied van AI

Het vergemakkelijken en ondersteunen van de toegang tot AI-
technologieën voor ondernemingen

Het ondersteunen van start-ups die zich bezighouden met AI

74

65

58

52

48

45

17

26

31

39

40

40

8

10

12

9

12

15

¢ Hoge prioriteit ¢ Lage prioriteit ¢ Geen prioriteit



Set Up a New Learning 
Deal

Support Private Sector 
Adoption

Develop a Responsible Data 
Strategy

Innovate and
Radiate

Improve Public Service 
and Boost the 
Ecosystem

AI4Belgium Recommendations



Implementation principles

Focus
• Already strong

• High value

• Socially beneficial

€ 400m in four years

€ 1.5bn in four years

€ 3bn in seven years

• Min € 80m/year or
1bn by 2030

• Even more with China, 
USA ambition

Ambition



Expanding the AI 4 Belgium Coalition

Think Tank Think Tank
+ Do Tank

Join us!

You?



• Minimize fragmentation, build a Belgian story

• Collaborate

• Build on what exists, no new structures

• Create a link with Europe

• Focus (potentially: health, govtech & policy, industry 
4.0,
logistics & mobility, skills)

You?

Visit www.AI4belgium.be and join the Coalition ! 

http://www.ai4belgium.be/

