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Samenvatting prioriteiten en aanbevelingen voor toekomstige regelgeving en beleid 

 

1. Op 19 februari 2020 heeft de Europese Commissie haar digitale strategie gepubliceerd voor 

de periode 2020-2025. Met het Witboek ‘Kunstmatige intelligentie’, ook wel Artificiële 

intelligentie (hierna AI), zet de recent aangetreden Europese Commissie (hierna 

Commissie) haar visie uiteen op de belangrijkste beleidsmaatregelen en investeringen op 

het gebied van AI. Volgens de Commissie kan Europa een wereldleider worden op het 

gebied van AI.  
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2. Het AI Witboek hangt samen met de mededelingen ‘Digitale toekomst van Europa 

vormgeven1 en de Europese datastrategie2.  

 

3. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG) heeft met belangstelling 

kennisgenomen van het AI Whitepaper van de Commissie (hierna: de Commissie) en de 

daarin gepresenteerde wetgevings- en beleidsopties. De VNG wil van de mogelijkheid 

gebruik maken om te reageren op dit AI Whitepaper. 

 

4. In dit hoofdstuk geeft de VNG een samenvatting van de prioriteiten van AI-beleid. In het 

volgende hoofdstuk worden de prioriteiten en aanbevelingen nader toegelicht.  

 

Prioriteit 1: Wetgeving en samenleving 

 

5. De meest fundamentele constitutionele vraag die de Commissie moet beantwoorden is: wat 

vinden wij maatschappelijk wenselijk als het gaat om het inzetten van AI in onze Europese 

samenleving en wie plukt de vruchten van platforms, data en AI? Dit vraagt om een continu 

maatschappelijk debat tussen inwoners, overheden, bedrijven en kennisinstellingen. 

 

6. Onwettige discriminatie, stigmatisering van bevolkingsgroepen of individuen dient 

vermeden te worden. Er dienen daarom bindende kwaliteitskaders en methoden voor de 

ontwikkeling van algoritmen te worden ontwikkeld, waarmee onwettige discriminatie en 

stigmatisering van bevolkingsgroepen en individuen wordt voorkomen. In deze 

kwaliteitskaders dienen onder andere normen op te worden genomen over het ontwerp van 

eerlijke algoritmen, statistiek en kwaliteit van datasets. 

 

7. Dit kwaliteitskader en de toekomstige wetgeving dienen verder in te gaan op transparantie 

en uitlegbaarheid van algoritmen en over het afleggen van rekenschap bij het gebruik van 

algoritmen. Daarnaast dient geborgd te worden dat inwoners (of groepen van inwoners) 

voldoende rechtsbescherming hebben, indien zij door geautomatiseerde beslissingen in hun 

rechten of feitelijk handelen worden aangetast. 

 

8. Er dient een procedureel beleidskader te worden ontwikkeld gericht op het in de tijd verder 

ontwikkelen van het toekomstig AI beleid en het EU-regelgevingskader.  

 

9. Gemeenten moeten meer betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid en wetgeving 

die uit het Witboek van de Commissie voortvloeien. Zij staan immer dichter op de lokale 

samenleving dan nationale regeringen. Dit versterkt ook het vertrouwen van inwoners in de 

Europese Unie.  

 

10. De VNG juicht het initiatief van de Commissie toe om over het gebruik van biometrische 

data in Europees verband het debat aan te gaan. Vanuit de Nederlandse gemeentelijke 

Principes voor de Digitale Samenleving ziet de VNG er naar uit om aan dit debat te deel te 

nemen. 

 

Prioriteit 2: Kansen benutten 

 
1 COM(2020)67 
2 COM(2020)66  
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11. Het Europees beleid dient stevig in te zetten op versterking van en investering in  

multidisciplinaire lokale en regionale netwerken van inwoners, overheden, 

kennisinstellingen en bedrijven. De lokale en regionale innovatiehubs spelen daarbij een 

centrale rol. 

 

12. Subsidie instrumenten dienen gericht te zijn op specifieke AI toepassingen die zich lenen 

voor opschaling. Om optimaal de kansen van AI te benutten dienen kleinschalige projecten 

te worden bevorderd en de financiële lasten van deze projecten te worden beperkt, 

waardoor het voor lokale en regionale overheden aantrekkelijker wordt om deel te nemen 

aan Europees gefinancierde projecten. 

 

13. De VNG dringt er bij de Commissie op aan om wetgeving te maken voor het laagdrempelig 

delen en hergebruiken van data tussen bedrijven en overheden (B2G), met name wanneer 

het gaat om data die het publiek belang kan dienen (zoals bijvoorbeeld de bestrijding van de 

COVID-19 pandemie). 

 

14. De inzet van de Commissie op het ontwikkelen van AI in de publieke sector dient zich niet 

te beperken tot de reeds bewezen AI technologie in vooraf afgebakende sectoren. 

Gemeenten kunnen in hun inkoopbeleid een belangrijke rol vervullen als het gaat om het 

versnellen van (nieuwe) AI en innovatie.  

 

15. De Commissie dient een eenduidig aanbestedingskader en juridische voorwaarden te 

ontwikkelen gericht op de inkoop van AI door overheden. De principes van open data en 

open source software dienen daarbij in beginsel te worden gehanteerd. 

 

Prioriteit 3: Kennisontwikkeling 

 

16. Om de overgang naar een samenleving waarin AI een belangrijke rol speelt te bevorderen, 

is het noodzakelijk dat de Europese vaardighedenagenda zich ten aanzien van AI uitstrekt 

tot de volledige leerlijn van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar 

beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.  

 

17. Educatieve maatregelen dienen zich tevens te richten op het versterken van de digitale 

vaardigheden van burgers, werknemers en op het vergroten van het aantal werknemers in 

technische beroepen op de arbeidsmarkt. 

 

18. Goede democratische besluitvorming is gebaat bij scholing van politici en beleidmakers op 

het terrein van AI. De geadviseerde scholing betreft een update op een relatief hoog-over 

niveau en heeft twee doelen: (1) om als gelijke gesprekspartner met de markt te kunnen 

communiceren en (2) om regie te kunnen voeren over de impact van AI op de samenleving 

en het democratische proces. 

 

Prioriteit 4: Multilevel governance en publiek-private samenwerking 

 

19. Organiseer de innovatiehubs zodanig dat decentrale netwerken van inwoners, overheden, 

kennisinstellingen en bedrijfsleven samen kunnen werken aan het versterken van beleid, 

wetgeving en aan het aanjagen van innovatie. 
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20. Het toekomstige Europese beleidskader, dat een ecosysteem van vertrouwen op het gebied 

van AI beoogt te realiseren, moet inspanningen op Europees, nationaal en regionaal niveau 

coördineren, kennisdeling bevorderen en moet waarborgen dat de particuliere en de openbare 

sector samenwerken. Dit vraagt om een multilevel governance waarbij netwerken van lokale 

en nationale innovatiehubs met elkaar worden verbonden op Europees niveau. 

Toelichting prioriteiten VNG 

 

21. Hieronder geeft de VNG een toelichting op de door haar geformuleerde prioriteiten: 

 

• Wetgeving: in dit onderdeel zet de VNG haar ideeën uiteen op het maken van wetgeving 

en beleid 

• Kansen benutten: in dit onderdeel zet de VNG uiteen welke kansen zij ziet om de 

economische kansen en de kansen voor overheidsdienstverlening te verbeteren 

• Kennisontwikkeling: in dit onderdeel zet de VNG het belang van kennisontwikkeling 

uiteen 

• Multilevel governance en publiek-private samenwerking: in dit onderdeel benadrukt de 

VNG het belang van een netwerk samenwerking tussen lokaal, regionaal, nationaal en 

Europees niveau 

 

22. De VNG verwelkomt het ‘Witboek over kunstmatige intelligentie – een Europese benadering 

op basis van excellentie en vertrouwen’. De VNG erkent het belang van discussie omtrent AI 

in aanloop naar beleidsvorming van de Commissie op dit gebied. Wel wijst de VNG er op 

dat zij graag had gezien dat ook de rol van gemeentelijke overheden als belangrijke partner 

bij de ontwikkeling van AI nadrukkelijk was opgenomen in het Witboek. 

 

23. AI biedt veel potentieel voor de Europese samenleving, bedrijven en inwoners. Met innovatie 

op gebied van AI wordt niet alleen een bijdrage aan de economie geleverd; het draagt ook bij 

aan het oplossen van maatschappelijke opgaven.  

 

24. Het toepassen van AI is niet alleen van belang op nationaal niveau, maar ook en bovenal op 

gemeentelijk niveau. Gemeentelijke overheden spelen onder meer een rol bij de stimulering 

van AI-ecosystemen in de eigen regio en bij het bevorderen en doen van investeringen in AI.  

 

25. De VNG verwelkomt de aanpak van de Commissie die in de kern neerkomt op het 

ontwikkelen van human-centric AI. Tegelijkertijd wijst de VNG er op dat, gelet op het feit 

dat AI een groot aantal andere beleidsterreinen raakt, het risico bestaat dat de samenhang 

tussen deze beleidsterreinen verwatert en dat die beleidsterreinen, inclusief het ecosysteem 

van excellentie en het ecosysteem van vertrouwen, zich in een vacuüm door ontwikkelen.  

 

26. Het debat over toekomstige beleidsmaatregelen waarmee aan vertrouwen in AI kan worden 

gebouwd, dient ook in te gaan op vragen over eigendom van data, algoritmes, platforms, over 

het borgen van publieke waarden op platforms en over wie uiteindelijk het meeste verdient 

aan AI-toepassingen en wie de prijs daarvoor betaalt (en of dat maatschappelijk acceptabel 

is).  

 

Wetgeving 
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27. Het valt de VNG op dat de Commissie een technische definitie geeft van AI. Volgens de 

Commissie is AI, eenvoudig gesteld, een verzameling technologieën die data, algoritmen en 

rekenkracht combineren.  

 

28. De VNG meent dat deze definitie geen recht doet aan de context waarbinnen AI functioneert. 

De focus op de technische definitie heeft het risico in zich dat het verband tussen het door de 

Commissie gepresenteerde ecosysteem van excellentie en het ecosysteem van vertrouwen uit 

het oog wordt verloren.  

 

29. Volgens de VNG kan een AI-systeem het beste worden gedefinieerd als: “een socio-

technische verzameling bestaande uit een combinatie van technische onderdelen die data, 

algoritmen en rekenkracht verbinden aan sociale praktijken, samenleving, identiteit en 

cultuur”.  

 

30. De meest fundamentele constitutionele vraag die de Commissie moet beantwoorden is: wat 

vinden wij maatschappelijk wenselijk als het gaat om het inzetten van AI in onze Europese 

samenleving? En hoe zorgen we ervoor dat inwoners voldoende en adequate 

rechtsbescherming hebben, indien zij in hun rechten of feitelijk handelen door AI systemen 

worden aangetast. Dit vraagt om een continu maatschappelijk debat tussen inwoners, 

overheden, bedrijven en kennisinstellingen. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

De VNG en de 355 Nederlandse gemeenten hebben de Principes voor de Digitale 

Samenleving vastgesteld. Deze Principes bieden een fundament voor de manier 

waarop in Nederland slimme steden worden ontwikkeld. Deze Principes zijn tevens 

uitgereikt aan uw vice-president mevrouw Verstager.  

 

31. Het waarborgen van fundamentele rechten, consumentenrechten en regels ten aanzien van 

aansprakelijkheid en productveiligheid zijn volgens de Commissie de belangrijkste 

kernelementen die het ecosysteem van vertrouwen vormen. Deze kernelementen vormen een 

basis kunnen vormen voor een toekomstig EU-regelgevingskader voor AI.  

 

32. Daarnaast, aldus de VNG, biedt het strafrecht een belangrijke vorm van normstelling tegen 

ernstige inbreuken op grondrechten van inwoners en wederrechtelijke en heimelijke 

observatie van burgers door middel van AI-toepassingen.  

 

33. De VNG is het met de Commissie eens dat AI-toepassingen reeds door een breed en 

hoogwaardig kader aan EU-wetgeving en ethische principes worden gereguleerd. De 

uitdagingen liggen voornamelijk bij het in het concrete geval toepassen van deze, soms 

abstract geformuleerde regelgeving en ethische principes.  

 

34. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat het bestaande wetgevend kader niet specifiek is 

toegeschreven op AI-toepassingen. Er dient zorgvuldig onderzocht te worden op welke 

terreinen en ten aanzien van welke toepassingen aanvullende regelgeving nodig is.  

 

35. Hoe dan ook, dit regelgevingskader dient bovenstaande kernelementen voldoende te 

waarborgen en tegelijkertijd ruimte en flexibiliteit te bieden voor innovatie op AI. 
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36. We moeten ons daarbij bewust zijn van de uitdagingen op het gebied van de uitleg en de 

transparantie van de werking van AI systemen en de uitkomsten en sociale effecten die met 

dergelijke systemen worden gegenereerd. AI-systemen en de data waarmee dergelijke 

systemen worden getraind, kunnen namelijk bestaande vooroordelen vergroten en individuen 

onwettig discrimineren en bevolkingsgroepen stelselmatig en grootschalig stigmatiseren. 

 

37. We dienen bij het maken van wetgeving in ogenschouw te nemen dat AI een ontwikkelende 

technologie is die nog niet is uitontwikkeld en volledig is ingebed in de samenleving.  

 

38. Politici, beleidsmakers en de samenleving staan daarbij voor een fundamentele uitdaging: 

hoe zorgen we ervoor dat de verhouding tussen gewenste en ongewenste uitkomsten en 

effecten naar de goede kant doorslaat. En ook, hoe zorgen we ervoor dat er voldoende ruimte 

blijft bestaand voor het benutten van de kansen van AI en het versterken van het vertrouwen 

van mensen in AI.  

 

39. Gemeenten dienen een belangrijke rol te hebben bij de vormgeving van wetgeving en beleid 

over AI. Zij staan dicht op inwoners en beschikken dientengevolge over nuttige gegevens. 

Daarom moeten lokale overheden meer betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid en 

wetgeving die uit het Witboek zal  voortvloeien. 

 

40. Gemeenten dienen in dit verband voldoende ruimte te hebben om te experimenteren 

(waaronder policy prototyping) en te leren hoe beleid over deze fundamentele uitdagingen 

het meest efficiënt en effectief kan worden vormgegeven. Een adaptief wetgevingsproces is 

daarbij een voorwaarde. 

 

41. De VNG onderschrijft de aanpak van de Commissie om alleen voor risicovolle AI 

aanvullende regelgeving te maken.  

 

42. De VNG meent echter dat de belangrijkste criteria voor het antwoord op de vraag of AI 

“risicovol” is, zijn: de mate waarin de mens invloed kan uitoefenen op besluitvorming en de 

impact van die besluitvorming op de rechten en op het feitelijk handelen van inwoners.  

 

43. Toekomstige wetgeving en beleid dienen in het bijzonder in te gaan op transparantie en 

uitlegbaarheid van algoritmes en het afleggen van rekenschap3 door degene die AI inzet, in 

het bijzonder wanneer inwoners in hun rechten of feitelijk handelen worden aangetast of 

beïnvloed. 

 

44. De Commissie merkt terecht op dat de gevolgen van het gebruik van AI-systemen voor 

biometrische identificatie op afstand aanzienlijk kunnen variëren naargelang het doel, de 

context en de reikwijdte van het gebruik.  

 

45. Er moet volgens de VNG een bindend en eenduidig uitlegbaar kwaliteitskader worden 

ontwikkeld om dergelijke ingrijpende AI-toepassingen in goede banen te leiden. Dit kader 

dient vooral te zien op normen en methoden waarmee onwettige discriminatie en 

stigmatisering van individuen en bevolkingsgroepen wordt voorkomen. De VNG 

 
3 Maranke Wieringa, What to account for when accounting for algorithms, Utrecht University, 20 January 

2020 
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onderschrijft de aanpak van de Commissie om over de wenselijkheid en voorwaarden van 

inzet van biometrische data een breed debat te voeren. De VNG sluit graag bij dit debat aan. 

 

46. De VNG meent verder dat ethiek, naast wetgeving, een belangrijke rol speelt bij het ontwerp 

van AI (ethics-by-design). We moeten ervan bewust zijn dat ethiek niet is gerelateerd aan een 

specifieke technische tool (zoals AI) maar dat ethiek gaat om de maatschappelijke context 

waarin de technische tool wordt toegepast.  

 

De gemeente Amsterdam, het Centraal Bureau voor de Statistieken, de VNG en een 

aantal gemeenten hebben gewerkt aan een project waarmee eerlijkheids-principes in 

algoritmen kunnen worden ingebouwd4. Dit project is een voorbeeld van ethics-by-

design 

47. De conclusie uit het project van de gemeente Amsterdam c.s. is  dat het toekomstig beleid 

voor het ecosysteem van vertrouwen baat heeft bij een bredere aanpak dan louter het maken 

van wetgeving voor risicovolle AI. Voor toekomstig beleid is een continue, systematische 

socio-technische benadering nodig, waarbij de technologie vanuit alle perspectieven en door 

verschillende lenzen wordt bekeken. En waarbij in het ontwerp van AI reeds ethische 

aspecten worden verwekt. 

 

48. Voor de beleidsvorming en regelgeving vraagt dit om een multidisciplinaire aanpak, waarbij 

beleidsmakers, academici uit verschillende vakgebieden, sociale partners, bedrijfsleven en 

lokale en regionale overheden voortdurend samenwerken en de ontwikkelingen monitoren. 

 

Kansen benutten 

 

49. AI heeft het potentieel om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen 

op het gebied van de gezondheidszorg (met de bestrijding van de wereldwijde COVID-19 

crisis als belangrijkste recente voorbeeld), veiligheid, klimaat, mobiliteit en transport, sociale 

ondersteuning, hightech industrie, retail, landbouw en overheidsdienstverlening.  

 

50. AI heeft de potentie om nieuwe werkgelegenheid en ondernemerschap te creëren. De 

Commissie erkent terecht dat een belangrijke randvoorwaarde is dat de inwoner die 

technologie moet kunnen vertrouwen. Een strategisch EU-kader op basis van fundamentele 

waarden moet dat vertrouwen geven en bedrijven aanmoedigen om AI-oplossingen te 

ontwikkelen. 

 

51. De VNG onderschrijft het belang voor een gelijk speelveld binnen de Europese markt. 

Bijzondere aandacht in dit verband verdient de positie van het midden- en kleinbedrijf 

(MKB). Wetgeving en toekomstige beleidsmaatregelen dienen in te zetten op gelijke kansen 

voor zowel grote ondernemingen als voor het MKB. Zij vormen een belangrijke aanjager 

voor lokale en regionale economieën. 

 

52. De VNG begrijpt dat de Commissie inzet op het benutten van de sterke positie van Europa 

op industriële en professionele (bestaande) markten5. De VNG wil benadrukken dat deze 

strategie evenwel niet ten koste mag gaan van de productiviteit, het innoverend vermogen en 

het DNA van lokale en regionale ecosystemen. 

 
4 https://ivi.uva.nl/content/news/2019/08/how-fair-is-the-application-of-algorithms.html?cb 
5 Hoofdstuk 2 AI Whitepaper 

https://ivi.uva.nl/content/news/2019/08/how-fair-is-the-application-of-algorithms.html?cb
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53. Gemeenten werken namelijk in deze ecosystemen aan een groot scala van maatschappelijke 

opgaven. Zij kunnen een belangrijke rol spelen als het gaat om het versnellen van impactvolle 

innovaties op deze maatschappelijke opgaven.  

 

54. Gemeenten zijn het beste in staat om bij te dragen aan het scheppen van een gunstig klimaat 

voor een toename van de investeringen in AI in de komende jaren en het bevorderen van het 

vertrouwen in AI. Reden hiervoor is dat zij het dichtst bij de praktijk staan en lokale 

multidisciplinaire netwerken kunnen aanjagen.  

 

55. Het toekomstig Europees beleid dient dan ook stevig in te zetten op versterking van en 

investeringen in (de organisatie en het aanjagen van) multidisciplinaire lokale en regionale 

netwerken van inwoners, overheden, kennisinstellingen en bedrijven.  

 

56. Er zal aanzienlijke EU-steun beschikbaar moeten worden gesteld om particuliere en openbare 

investeringen te stimuleren en er zal moeten worden voorzien in middelen uit het programma 

Digitaal Europa, Horizon Europa en de Europese structuurfondsen en investeringsfondsen 

om tegemoet te komen aan de behoeften van lokale ecosystemen.  

 

57. Hoe dan ook, subsidie instrumenten dienen gericht te zijn op specifieke AI toepassingen die 

zich lenen voor opschaling. Om optimaal de kansen van AI te benutten dienen kleinschalige 

projecten te worden bevorderd en de financiële lasten van deze projecten te worden beperkt, 

waardoor het voor gemeenten aantrekkelijker wordt om deel te nemen aan Europees 

gefinancierde projecten. 

 

58. Digitale innovatiehubs kunnen een middel zijn waarbinnen AI wordt ontwikkeld. Subsidie 

instrumenten voor digitale innovatiehubs dienen in dit verband vooral gericht te zijn op het 

stimuleren van lokale en regionale ecosystemen. Daarnaast dienen zij uit te gaan van 

financiering van AI programma’s waarbinnen vrijheid is om concrete projecten vorm te 

geven. 

 

59. De VNG is verheugd dat de Commissie wil inzetten op het ontwikkelen van producten die 

zijn gebaseerd op AI in de publieke sector6.  

 

60. De inzet van de Commissie op het ontwikkelen van AI in de publieke sector dient zich 

evenwel niet te beperken tot reeds bewezen AI technologie in vooraf afgebakende sectoren. 

De gemeenten kunnen in hun inkoopbeleid namelijk een belangrijke rol vervullen als het gaat 

om versnellen van allerlei vormen van AI toepassingen en innovatie. 

 

61. De VNG dringt aan op de ontwikkeling van een aanbestedingskader en juridische 

instrumentarium, bijvoorbeeld standaard inkoopvoorwaarden.  

 

Praktijkvoorbeeld: 

De gemeente Amsterdam heeft het initiatief  genomen voor de ontwikkeling van 

algemene juridische voorwaarden voor de inkoop van AI systemen bij 

aanbestedingen. Deze voorwaarden leggen onder andere aan leveranciers van 

 
6 Hoofdstuk 4F 
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inkoopvoorwaarden de verplichting op om uitleg te geven over deze systemen. Het 

verdient aanbeveling om deze voorwaarden Europabreed vast te stellen. 

 

62. De waarde van data ligt in het hergebruik, onder andere in toepassingen van AI. Het sector 

overstijgend delen van data bevordert AI innovatie. De VNG dringt er bij de Commissie op 

aan om wetgeving te maken voor het laagdrempelig delen en hergebruiken van data tussen 

bedrijven en overheden (B2G), met name wanneer het gaat om data die het publiek belang 

kan dienen, zoals bij de COVID-19 pandemie.  

 

63. Het is nodig om op Europees niveau te investeren in een gedeelde veilige 

basisinfrastructuur, data-architectuur en kwaliteitsstandaarden ten aanzien van veiligheid, 

datasets en statistiek. Dit verlaagt de instapdrempel om AI toepassingen te gebruiken en 

vergoot de mogelijkheid om AI te benutten.  

 

64. Ook dienen AI applicaties die met publieke middelen zijn ontwikkeld zo veel mogelijk aan 

de samenleving te worden teruggegeven. Dergelijke AI applicaties dienen in beginsel onder 

open source voorwaarden te worden ontwikkeld.  

 

Kennisontwikkeling 

 

65. De snelle ontwikkelingen op het gebied van AI leiden tot het beschikbaar komen van nieuwe 

databronnen en nieuwe AI technologie zoals deep learning en reinforcement learning. Het is 

voor politici, beleidsmakers en inwoners onmogelijk om de mogelijkheden van de nieuwe 

databronnen en nieuwe technologie in één klap te overzien.  

 

66. Om de overgang naar een samenleving waarin AI een belangrijke rol speelt te bevorderen, is 

het noodzakelijk dat de verbinding wordt gelegd met de Europese vaardighedenagenda. Deze 

agenda dient zich uit te strekken tot de volledige leerlijn van primair onderwijs, voortgezet 

onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk 

onderwijs. De jeugd is immers het werkelijke goud van de toekomst. 

 

Vanuit talentontwikkeling, benutten kansen en vergroten weerbaarheid in het 

ecosysteem heeft de gemeente ’s Hertogenbosch in hun ecosysteem verbindingen gelegd 

tussen onderwijs en arbeidsmarkt toeleiding. Zij hebben onder andere een 

samenwerking opgezet tussen de Jheronimus Academy of Datascience, AVANS (hoger 

beroep onderwijs), het Koning Willem I college en het bedrijfsleven. 
 

67. Daarnaast pleit de VNG om een doorbraak te realiseren op het gebied van een Leven Lang 

Ontwikkelen en Leren voor professionals. Maatregelen dienen zich te richten op het 

versterken van de digitale vaardigheden van werknemers, inwoners en op het vergroten van 

het aantal werknemers in technische beroepen op de arbeidsmarkt.  

 

68. In het bijzonder verdient de versterking van de kwaliteit van democratische besluitvorming 

aandacht. Een goede democratische besluitvorming is gebaat bij scholing van politici en 

beleidmakers op het terrein van AI. De geadviseerde scholing betreft een update op een 

relatief hoog niveau en heeft twee doelen: (1) om als gelijke gesprekspartner met de markt te 

kunnen communiceren en (2) om regie te kunnen voeren over de impact van AI op de 

samenleving en het democratische proces. 
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69. De VNG onderschrijft de behoefte aan een gemeenschappelijke Europese benadering voor 

AI om voldoende schaalgrootte te bereiken en versnippering van de interne markt te 

voorkomen.  

 

70. De VNG stelt daarbij wel voorop dat een Europese benadering voor governance gestoeld 

moet zijn op een open, inclusieve en "gedecentraliseerde" samenleving, waarin iedereen de 

mogelijkheid heeft om betrokken, creatief en ondernemend te zijn..  

 

71. De belangrijkste vraag daarbij is hoe politiek, burgers en MKB op een doeltreffende manier 

bij de ontwikkeling van AI-toepassingen, ethiek en regelgeving kunnen worden betrokken. 

En welke rol het inzichtelijk maken van de beoogde opbrengsten uit de ecosystemen kan 

spelen bij het (her)ijken van beleid en regelgeving.  

 

72. Decentrale netwerken van burgers en lokale economieën spelen een belangrijke rol in het 

betrekken van politiek, burgers en bedrijven bij de ontwikkeling van AI-toepassingen, 

ethiek en regelgeving. De kracht van decentrale gemeenschappen en netwerken ligt immers 

in open, onderling verbonden en aanpak-gerichte lokale en regionale samenwerking die 

innovatie en ontwikkeling van nieuwe economieën stimuleren.  

 

73. De VNG meent dat het toekomstige Europese beleidskader inspanningen op Europees, 

nationaal en regionaal niveau moet coördineren, kennisdeling moet bevorderen en moet 

waarborgen dat de particuliere en de openbare sector samenwerken. Dit vraagt om een 

multilevel governance waarbij netwerken van lokaal, regionaal, nationaal en Europese 

niveau met elkaar worden verbonden. 

 

74. Tot slot 

 

75. Wij waarderen het dat u ons de mogelijkheid hebt geboden mee te denken over het AI 

Witboek. Naast onze reactie hebben verschillende Nederlandse gemeenten waardevolle 

opmerkingen ingebracht. Wij hopen tezamen met hen en met uw Commissie bij te dragen 

aan het realiseren van betrouwbare AI in Europa.  

 

Met vriendelijke groeten, 

namens de Nederlandse Vereniging van Gemeenten 

 
mr L.K. Geluk 

Algemeen directeur 

 

 

 


