
In het dagelijks leven speelt KI reeds een belangrijke rol. 
Een voorbeeld is de website van Bol.com, die het koopge-
drag van klanten analyseert en op basis daarvan suggesties 
doet voor eventuele volgende aankopen. Ook gebruikt vrij-
wel iedereen Google. Dat laat met behulp van intelligente 
algoritmen de zoekresultaten zo goed mogelijk aansluiten op 
gestelde wensen. KI diagnosticeert ook ziektes veel accura-
ter en verricht bepaalde taken beter dan de mens.

Het is inmiddels duidelijk dat KI vrijwel alle sociale en eco-
nomische aspecten van onze samenleving gaat veranderen. 
Het World Economic Forum spreekt van de Vierde Industriële 
revolutie, waarin fysieke, digitale en biologische systemen 
vergaand versmelten. De VN-conferentie ‘AI for Good Global 
Summit’ onderkende veel veilige, betrouwbare toepassin-
gen van KI, die de kwaliteit en de duurzaamheid van onze 
planeet verbeteren. Voorbeelden zijn het gericht inzetten 
van rampenbestrijding aan de hand van satellietbeelden en 
mondiale basisgezondheidszorg. Hoewel velen KI als een 
zegen beschouwen, zien sommige critici haar echter als een 
vloek. De vraag die zij namelijk stellen is of de machine de 
mens niet gaat overheersen.

Dit artikel gaat over KI in het algemeen en de invloed ervan 
op de oorlogvoering in het bijzonder. Allereerst wordt kort 
ingegaan op KI en een paar belangrijke aspecten. Hierna 
komt het belang dat de grote mogendheden hechten aan 
KI aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de 
gevolgen van KI voor de oorlogvoering. Daarna volgen in 
het kort verschillende aspecten van KI, zoals juridische, 

ethische en privacy-aspecten. Besloten wordt met een korte 
slotbeschouwing. 

Kunstmatige intelligentie (KI) 

Allereerst rijst de vraag wat KI is.1 Een van de vele definities 
luidt dat KI een kunstmatig verschijnsel is, dat een vorm 
van intelligentie vertoont. Onder intelligentie wordt ver-
staan het vermogen om te leren, begrijpen, redeneren, plan-
nen, problemen op te lossen en beslissingen te nemen.2 KI 
is er dus op gericht functies van intelligentie te ontwikkelen 
buiten het menselijke brein. Het is een veelomvattende 
technologie waarbij computers worden gebruikt om data-ge-
dreven beslissingen te nemen of taken uit te voeren. Het 
gaat bij KI niet alleen om de rekenkracht, maar ook om de 
mogelijkheid zelfstandig te leren en beslissingen te nemen.

KI berust op algoritmen. Een algoritme is een eindige reeks 
instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een 
beoogd doel leidt. Algoritmen kennen in het algemeen 
stappen die zich herhalen of die beslissingen vereisen om 
de taak te voltooien. Het algoritme bepaalt een relatie 
tussen de invoer en uitvoer van gegevens. Algoritmen zijn 
bijvoorbeeld essentieel voor de manier waarop computers 
informatie verwerken, omdat zij de computer vertellen welke 
specifieke stappen in een specifieke volgorde uitgevoerd 
moeten worden om een bepaald eindresultaat te bereiken. 
Een computerprogramma (in een of andere programmeertaal) 
is de implementatie van dat algoritme. 

Een belangrijke techniek bij KI is Machinaal Leren (ML), 
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dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van algoritmen 
en technieken waarmee computers kunnen leren. Vooral 
bij militaire toepassingen speelt ML een belangrijke rol. De 
apparaten volgen algoritmen en herkennen patronen. Bij ML 
wordt de machine getraind om bepaalde taken uit te voeren. 
Grote hoeveelheden data worden omgezet naar waardevol-
le informatie. Hiermee worden automatische beslissingen 
gemaakt. 

Een aspect van KI op de lange termijn is waarschijnlijk 
singulariteit. Dit kan gezien worden als het gevolg van het 
ontstaan van bovenmenselijke intelligentie. Het is een ge-
beurtenis die vergelijkbaar is met die van het ontstaan van 
leven en met het ontstaan van de intelligente, zelfbewuste 
mens. Wat de aard van een bovenmenselijke intelligentie is, 
valt niet te beschrijven, maar kan op verschillende manieren 
worden bereikt.

Wedloop

Vooral de grote mogendheden profileren zich op het gebied 
van KI. Zowel Amerikaanse als Chinese en Russische leiders 
hebben publiekelijk verklaard dat KI in de toekomst een 
belangrijk element van nationale macht zal uitmaken. Deze 
landen investeren dan ook op grote schaal in KI die belang-
rijke militaire toepassingen zal krijgen.

Zo hebben in de Verenigde Staten een groeiend aantal 

private bedrijven grote en groeiende investeringen in KI en 
ML gedaan. Het Amerikaanse militair apparaat is tevens de 
bestedingen voor ‘research-and-development’ (R&D) op het 
gebied van KI fors aan het uitbreiden. 

Ook in China en Rusland staat KI hoog op de agenda. Zo 
melden de Chinese vijfjarenplannen expliciet dat KI voor 
hen strategisch onderwerp nummer één is. Het land publi-
ceerde een KI-ontwikkelingsplan met de ambitie tegen 2030 
de meest vooraanstaande KI-mogendheid te zijn. Er zou dan 
een KI-industrie ter waarde van 150 miljard zijn gecreëerd.
China verklaarde tevens dat het tegen 2020 over onder-
zoeksfaciliteiten en instituties zal beschikken en producten 
zal produceren die op gelijke voet staan met die van de 
Verenigde Staten. De Chinezen bevoordelen bovendien hun 
industrie in grote mate, met door de staat gefaciliteerde 
monopolies en miljardeninvesteringen. De overheid stemt 
zelfs politieke doelen af met techbedrijven en beoogt een 
fusie van de civiele en militaire sector.3

De Russische president Poetin verklaarde tegenover school-
kinderen in september eervorig jaar ook dat KI de toekomst 
is. Dit betreft volgens hem niet alleen Rusland maar de hele 
mensheid. Later merkte Poetin op dat wie de leider wordt op 
dit gebied, de leider van de wereld zal worden.4

Zo is er de laatste jaren zelfs sprake van een wedloop tussen 
met name de Verenigde Staten en China in de ontwikkeling 
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van KI.5 Amerikaanse bedrijven als Facebook, Google en 
Amazon lopen voorop. Chinese staatsmonopolisten als Aliba-
ba, Baidu en Tencent lopen snel in. China is wat betreft het 
aantal wetenschappelijke publicaties over en patenten op KI 
de Verenigde Staten zelfs al enkele jaren voorbij gestreefd. 
Volgens de Amerikaan Ian Bremmer loopt de technologische 
wedloop tussen China en de Verenigde Staten zelfs volledig 
uit de hand: “Er is een Koude Oorlog bezig over kunstmatige 
intelligentie. Dat is een gevaarlijke dynamiek, die makkelijk 
kan ontsporen.”6 Europa staat volgens Bremmer in deze 
wedloop op grote achterstand.

Snelheid, reikwijdte en precisie

In hoeverre zal KI de oorlogvoering beïnvloeden? De 
KI-technologie ontwikkelt zich immers zo snel, dat de tra-
ditionele manieren van oorlogvoering in de nabije toekomst 
verouderd zullen zijn. Hoewel er veel speculatie is over 
dit onderwerp, bestaat er in ieder geval consensus over 
dat snelheid, reikwijdte en precisie van wapensystemen de 
belangrijkste kenmerken zullen zijn van de toekomstige oor-
logvoering. Daarnaast openen ontwikkelingen op het gebied 
van hypersonische vluchten nieuwe mogelijkheden voor of-
fensieve operaties. Tegen 2020 kunnen er waarschijnlijk ook 
complexe op KI gebaseerde perceptie-managementoperaties 
(bijvoorbeeld desinformatie en propaganda) uitgevoerd 
worden.

Algoritmische oorlogvoering zal meer betekenen dan 
verbeteringen aan de bewapening voor het gevechtsveld 
en kwalitatieve veranderingen aan tactiek en operaties. De 
nieuwe toepassingen van KI vereisen ook herzieningen van 
de strategische doctrines. Daarnaast zal door de invloed van 
KI het aantal benodigde militairen ook lager zijn. 
De gangbare militaire concepten van de afgelopen twintig 
jaar laten zien dat de militaire capaciteiten in staat moeten 
zijn te functioneren in netwerken die een hoge graad van 
decentralisatie en zelfsynchronisatie kennen en daardoor 
zeer adaptief zijn. Daarbij komt nu meer en meer het com-
bineren en integreren van mensen en intelligente machines. 
Het zijn vooral deze ontwikkelingen die de snelheid en 
precisie van opereren vergroten. Sun Tzu schreef reeds dat 
snelheid de essentie is van oorlog. 

Zeer belangrijk is dan ook dat het besluitvormingsproces 
voor inzet van een wapen sneller verloopt dan bij de tegen-
stander. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij de zogenoemde 
OODA-loop (Observe, Orient, Decide, Act) het tijdsbestek 
tussen het identificeren van het doel en de daaropvolgende 
aanval zo klein mogelijk moet zijn. Geautomatiseerde be-
sluitvorming zal daarbij een toenemende rol spelen op ieder 

niveau van het ‘command and control’-proces. 
Er wordt inmiddels ook reeds gespeculeerd over ‘gevechts-
veld singulariteit’ waarin het gevechtstempo de menselijke 
besluitvorming te boven zal gaan.8

Veranderende conflicten

KI heeft ook invloed op de veiligheidssituatie in de wereld. 
De economische transformaties en de krachtsverhoudin-
gen die zich wijzigen als gevolg van beschikbare krachtige 
technologieën kunnen leiden tot politieke instabiliteit. 
De aard van (militaire) conflicten zal hierbij ook blijven 
veranderen.9 De strijdende partijen zullen tegelijkertijd 
meerdere machtsinstrumenten gebruiken. Deze kunnen onder 
meer desinformatie, terrorisme, cyberoperaties, geheime 
operaties, grootschalige gevechten en economische versto-
ringen omvatten. In de zogeheten hybride conflicten zullen 
ook niet-statelijke actoren actief zijn. Met simpele op de 
private markt te verkrijgen technologie zijn zij in staat niet 
alleen aanslagen te plegen, maar ook de openbare menings-
vorming te beïnvloeden en te manipuleren. Kortom: indien 
deze technologie in verkeerde handen komt kan ze ook een 
veiligheidsrisico vormen. 

Machinaal Leren (ML) 

Machinaal Leren zal vooral een belangrijke rol in de oorlog-
voering gaan vervullen. Zo stelt het gebruik van ML de mens 
in staat om de toenemende hoeveelheden data sneller dan 
voorheen te verwerken. 

Amerikaanse onderzoekers concluderen in een rapport dat 
het merendeel van de vooruitgang in KI dan ook het gevolg 
is van de ontwikkeling van ML.10 Technologie op het gebied 
van ML leidt tot meer automatisering in arbeidsintensieve 
activiteiten, zoals analyse van satellietbeelden en cyberde-
fensie. Big-data-analyse en machinaal-lerende algoritmen 
zijn reeds beschikbaar en de middelen die informatie verwer-
ken breiden zich uit. 

Omdat machines sneller kunnen reageren dan mensen, biedt 
automatisering in beginsel grote voordelen. Leermachines 
kunnen echter falen indien de werkelijke situatie afwijkt van 
de trainingsmodules. Menselijke intelligentie daarentegen is 
flexibel en is aan te passen aan manieren die de machine-in-
telligentie ontbeert. 

De Amerikaanse onderzoekers stellen tevens dat de toekom-
stige ontwikkelingen op het gebied van KI over het potenti-
eel beschikken technologische veranderingen op het gebied 
van nationale veiligheid te realiseren. Deze veranderingen 
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staan volgens hen op gelijke voet met nucleaire wapens, 
vliegtuigen, computers en biotechnologie. Ieder van deze 
technologieën leidde volgens de onderzoekers tot belangrij-
ke wijzigingen in de strategie, prioriteiten en toegewezen 
middelen op het gebied van Amerikaanse nationale veilig-
heid. De toekomstige vooruitgang in KI zal volgens dit rap-
port dan ook ten minste een gelijkwaardige impact hebben.

Kernwapens

De invloed van KI strekt zich waarschijnlijk ook uit tot 
kernwapens. Een wankel nucleair evenwicht weerhoudt de 
grootmachten momenteel van het gebruik van kernwapens. 
KI zou die balans weleens kunnen doen verdwijnen. Dat zijn 
de bevindingen van een rapport van het RAND Center for 
Global Risk and Security.11 

Zoals bekend voorkomt momenteel de militaire strategie van 
Mutual Assured Destruction (MAD) een conflict met atoom-
wapens. In het kort: iedere nucleaire aanval van de ene 
partij wordt beantwoord met een allesvernietigende tegen-
aanval door de zogeheten second-strike capability van de 
aangevallen partij. Juist deze strategie wordt echter volgens 
het rapport bedreigd door KI. 

Experts bogen zich namelijk over de vraag welke invloed 
KI tegen 2040 heeft op de kans op een kernoorlog. De 

vooruitgang op het gebied van KI, gekoppeld met een 
proliferatie van drones, satellieten en andere sensoren, 
verhogen volgens deze experts de mogelijkheid dat landen 
elkaars nucleaire strijdkrachten kunnen vinden en bedreigen. 
Toekomstige KI zou namelijk de locatie van de wapens van 
de vijand veel nauwkeuriger kunnen bepalen en dus veel 
preciezer kunnen aanvallen. De nucleaire wapensystemen 
van de vijand kunnen dan worden uitgeschakeld, inclusief de 
second-strike capability, waardoor niet meer gevreesd hoeft 
te worden voor een verwoestende vergelding. En zelfs het 
idee dat landen daartoe in staat zouden zijn kan volgens het 
rapport al voldoende zijn om naar de kernwapens te grijpen. 
De uitkomsten van het rapport zijn dan ook weinig optimis-
tisch.

Maven

Inmiddels is met het Amerikaanse project Maven een eerste 
belangrijke stap gezet op de weg van het gebruik van 
algoritmen bij oorlogvoering.12 Maven werd ingeluid in april 
2017, toen het Algorithmic Warfare Cross-Functional Team 
werd opgericht. Het project wordt reeds gebruikt op locaties 
in het Midden-Oosten en Afrika. Het gaat om de inzet van 
geavanceerde patroonherkenning bij drone-beelden.

Eervorig jaar had Maven een budget van ruim 130 miljoen 
dollar. Met behulp van de laatste inzichten op het gebied 

Een onbemand vliegtuig landt op een basis in Irak. Onder het Amerikaanse Maven-project krijgen drones zelflerende systemen om 

beelden te analyseren. De stap naar drones die op eigen houtje beslissingen kunnen nemen en doelen uitschakelen komt daarmee 
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van zelflerende systemen moeten de hogeresolutiebeelden 
van militaire drones geanalyseerd kunnen worden. Hoewel 
deze beelden worden gemaakt vanaf zeer grote hoogte 
(soms 18.000 meter), moet de software razendsnel objecten 
op een foto die genomen is boven vijandelijk gebied kunnen 
herkennen, zoals voertuigen, mensen en gebouwen. Het 
uiteindelijke doel is dat die slimme algoritmen in de drones 
geïntegreerd worden. De stap naar drones die op eigen hout-
je beslissingen kunnen nemen en doelen uitschakelen komt 
daarmee dichterbij, vrezen critici binnen Google. 

Zo stuitte het Maven-project vorig jaar op bezwaren van 
zo’n 3.100 Google medewerkers.13 Zij tekenden in een brief 
protest aan tegen de betrokkenheid van hun werkgever bij 
dit project. Google-directeuren verklaarden toen snel dat het 
bedrijf nooit zou deelnemen aan de bouw van wapens.
China en Rusland kennen zulke beperkingen niet. Vooral 
China kan zijn technische firma’s eenvoudig verordonneren 
aan overheidsprojecten te werken.

Normatieve limieten

De toenemende invloed van KI op oorlogvoering kent ook 
risico’s. Een samenleving behoort kritisch te zijn over het 
denkvermogen dat ze aan machines geeft. Sommige mensen 
zijn ook bang dat de mens de controle verliest over KI. Zo 
publiceerden honderden wetenschappers, waaronder Stephen 
Hawking, een open brief. Hierin waarschuwden zij met name 
voor wapens die autonoom beslissingen kunnen nemen.14

Volgens een recente publicatie van Oxford University kan KI 
ook gebruikt worden voor allerlei zorgwekkende doeleinden. 
Zo kan KI onder meer op zeer geloofwaardige wijze audio en 

video manipuleren en zo desinformatie verspreiden.15

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook anderen in het 
Westen de laatste jaren vraagtekens stellen bij de rol van 
KI in de oorlogvoering. Reële onafhankelijke systemen die 
onmiskenbaar menselijke denkprocessen weergeven en op 
hun beurt hun eigen machine-leer algoritmen creëren vergen 
waarschijnlijk echter nog jaren. Maar het is niet te vroeg 
om normatieve limieten voor dodelijke autonome wapens 
vast te stellen. Hierbij spelen het Internationaal Humanitair 
Oorlogsrecht en militaire ‘rules of engagement’ een belang-
rijke rol. 

Internationaal trok een rapport , over ‘Lethal Autonomous 
Robots’ van de speciaal rapporteur van de Verenigde Naties, 
Christof Heyns, veel aandacht. Hij bepleitte een moratorium 
op autonome wapens en dat er sprake moet zijn van ‘beteke-
nisvolle menselijke controle’.16

Daarnaast voeren 76 NGO’s sinds 2013 de internationale 
actie ‘Stop Killer Robots’ om tot een verbod op autono-
me wapens te komen.17 Meer dan 25 nationale overheden 
steunen ook zo’n verbod. Een van de problemen hierbij is 
een geloofwaardige verificatie. De essentie van autonome 
wapens betreft immers eerder software dan hardware. Dit 
maakt transparantie erg moeilijk.

Wat de toekomst van oorlog in relatie met KI betreft, zal de 
huidige grote discrepantie tussen commerciële versus mili-
taire R&D-bestedingen toenemen voor autonome systemen. 
Van belang is in dit geval dat defensiebedrijven over de 
capaciteit beschikken veilige en controleerbare autonome 
systemen te ontwikkelen en te testen. Dat geldt speciaal 
voor systemen die over vuurkracht beschikken.

Regelgeving en ethiek 

Regelgeving en ethiek zijn ook belangrijke onderwerpen in 
het debat over KI.18 Een belangrijk verschil tussen de mens 
en KI is (vooralsnog), dat een KI-systeem geen zelfbewust-
zijn heeft. Mensen kunnen objectief ter discussie stellen wat 
ze doen. KI-systemen doen dat vooralsnog niet.

Wet- en regelgeving richten zich vanouds vooral op individu-
eel menselijk gedrag. Ze bieden echter momenteel nog wei-
nig houvast voor aansprakelijkheid van gedrag van complexe 
samengestelde systemen, laat staan van intelligente autono-
me systemen. De discussie over KI wordt gevoerd tussen het 
verlangen naar slimme machines die de mens van dienst zijn 
en de angst dat privacy en controle verloren gaan. Uitleg 
van keuzes en beheersbaarheid binnen wettelijke en ethi-
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sche kaders zijn belangrijke voorwaarden voor het vertrou-
wen in en de acceptatie van KI. Uitleg en beheersbaarheid 
staan samen ook wel bekend als ‘meaningful control’.

Privacy

KI kan zoals eerder genoemd ook botsen met privacy. Het is 
immers onmiskenbaar dat KI de privacy beperkt. Zo is ieder-
een die een mobiele telefoon bij zich heeft traceerbaar. En 
zoekmachines weten wie iemand is en hebben een oneindig 
geheugen. Slimme softwaresystemen snappen steeds beter 
wie wij zijn en wat we willen.

Hoewel er alom een verlangen is naar gezondheidszorg op 
maat, vervoer, veiligheid en entertainment, moeten KI-sys-
temen echter leren van zeer grote hoeveelheden persoonlijke 
gegevens (big data). En de vrees bestaat voor het manipule-
ren van opvattingen op basis van big data. Een voorbeeld is 
de beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen 
door Cambridge Analytica. Zonder uitleg en beheersbaar-
heid van KI en zonder behoud van privacy is het potentieel 
van KI problematisch. Hier ligt een taak voor overheid en 
bedrijfsleven. 

Ten slotte

KI wordt nu nog vooral gebruikt voor consumententoe-
passingen, zoals digitale assistenten, stemherkenning, 
gezichtsherkenning, zoekmachines en adverteren ‘op maat’. 
Zoals hiervoor is beschreven zal KI ook een steeds belangrij-
ker rol in de oorlogvoering gaan spelen.

Aangezien onderzoek op het gebied van KI zowel militai-
re als civiele toepassingsmogelijkheden heeft, is het veel 
moeilijker dit onderzoek geheim te houden. KI toont in ieder 
geval aan dat computers en KI in sommige taken superieur 
kunnen zijn aan de mens. In situaties die beoordeling en 
kennis vereisen en waarbij ook sprake is van grote onzeker-
heid, is de mens (vooralsnog) echter superieur aan compu-
ters.

Niettemin staat de mens op de drempel van een tijdperk van 
nieuwe oorlogvoering, waarin de machines (tenzij regelge-
ving dit verbiedt) beslissingen over leven of dood zullen 
nemen met snelheden die het menselijk bevattingsvermogen 
te boven gaan. Het onbedwingbare streven naar volledig 
autonome wapens zou kunnen leiden tot een situatie waarin 
de mens de controle opgeeft over wat er op het gevechts-
veld gebeurt. Maar de kritische beslissingen over hoe de 
technologie gebruikt wordt dienen volgens KI-expert Paul 
Scharre nog steeds in handen van de mens te blijven.19 

De vraag is echter of hier eerder sprake is van een wens dan 
van een realiteit. Gezien de verontrustende ontwikkelingen 
in de internationale politiek en de wedloop in KI moet dan 
ook alles op alles gezet worden om een catastrofe op het 
gebied van KI te voorkomen. De open brief van onder meer 
Stephen Hawking kan niet serieus genoeg genomen worden. 
Waarvan akte!
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