
Bij auto’s zijn 
de grootste 
ontwikkelingen
gebeurd de
 jongste tijd. «De
uitdaging zit ‘m
nu op juridisch
vlak.»
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Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich aan een rotvaart. In
2016 werden er 40.000 robots verkocht in Europa, een toename
van 5%. In Amerika gaat het nog sneller. Hoe lang nog voor com-
puters betere chauffeurs zijn dan mensen? En vanaf wanneer
mogen we robots verwachten die uw was opvouwen of een tasje
koffie zetten? «Robots worden niet slimmer dan mensen. Maar
binnen 50 jaar worden wij zélf wel halve robots.» • JELLE BRANS •

«Binnen 50 jaar zijn           

dan herkennen en praten, kunnen die robots niet.
In een consumentencontext zullen dat soort
 robots nog heel lang een gimmick blijven. Daarom
wordt er bij sociale robots nu vooral gewerkt aan
het visuele aspect: het antropomorfe gezicht. Ver-
der verwacht ik ook dat er in de horeca een grote
robotbeweging zit aan te komen. Het automatisch
tappen van pinten en automatisch bakken van
hamburgers. Dan spreek ik over McDonald’s, niet
de bruine kroeg om de hoek — daar zijn robots nog
ver weg, als ze er ooit al komen. Die horecarobots
zullen trouwens niet kunnen lopen achter de bar.
Ze zullen opnieuw één heel specifieke taak uitvoe-
ren. En ze zullen misschien wel een gezicht krijgen
en begrijpen welk drankje je wil, maar ze zullen er
niet per se uitzien als de typische robots die wij
kennen uit de Hollywoodfilms. Een belangrijk ge-
geven daarbij is dat benen of poten veel minder
stabiel zijn dan wielen — daarom werken die stof-
zuig- en grasmaairobots ook op wielen. En daar is
decennia aan gewerkt. De bedrijven die robots
moeten produceren voor consumenten, zullen en-
kel iets ultrarobuusts op de markt willen brengen.
Ze gaan het niet riskeren dat 1 klant op de 3 zijn
 robot moet terugbrengen naar Van den Borre.» 
Wat wel onomstotelijk vaststaat is de doorbraak

 «Bovendien vervalt bij deze robothanden het ver-
mogen om objecten te voelen in het niets in verge-
lijking met een menselijke hand», vult Wyffels aan.

Hamburgers bakken
Een robot die zich in de gewone wereld voort -
beweegt: het vergt een enorm duur en complex
 samenspel van sensoren en camera’s. De experts
denken dan ook dat een huishoudelijke robot die
verschillende taken aankan, nog niet voor morgen,
volgend jaar, zelfs niet voor de eerste 10 jaar is. Wat
staat er ons dan wél te wachten? «Er zullen de
 komende jaren nog heel wat robots bijkomen die
strak afgelijnde taken kunnen uitvoeren, maar een
veelzijdige huishulprobot is nog niet voor
 morgen», zegt Francis Wyffels. «De robot achter de
balie van een hotel of een robot die de weg wijst in
een stad: je zal het wel meer en meer zien verschij-
nen. Maar dat blijven robots die menselijke hulp
nodig hebben — je kan die dingen niet alleen
 laten.»
«De sociale robots waarmee je kan interageren —
NAO-robots in rusthuizen, de receptionistrobots —
zullen gestaag blijven toenemen», denkt ook Berte.
«In het ‘smarthome’ dat eraan komt, zullen ze zelfs
een prominente plaats innemen. Maar veel meer

 robots, die voetballen, seksuele diensten verlenen
of zelfs voorlezen op begrafenissen. Waarom zien
we dan nog altijd weinig of geen robots in ons
 dagelijkse leven? «Hier heb je een ander cijfer: de
industriële robotdensiteit. Wereldwijd zijn er nu
zo’n 70 robots per 10.000 werknemers», zegt
 Francis Wyffels. «De uitschieter is Zuid-Korea, met
500 robots per 10.000 werknemers. Da’s nog altijd
relatief weinig, zeker in omstandigheden waarin
robots zouden moeten floreren.» 
Bovendien: niettegenstaande al die leuke inter-
netfilmpjes zijn er nog altijd geen robots in
 productie die banale huishoudelijke taakjes
 kunnen uitvoeren, zoals veters knopen, de was
 opvouwen of een pizza maken. «In ons dagelijkse
leven heb je inderdaad alleen nog maar de klassie-
ke grasmaai- en stofzuigrobot», zegt Berte. «En
daar blijft het bij, voor de nabije toekomst. De typi-
sche robots uit films, met ogen en armen, zullen
zich verder ontwikkelen als speelgoed voor kinde-
ren en almaar gesofisticeerder worden. Maar dat
geldt niet voor elders in het huishouden. Omdat ze
nog niet goed genoeg zijn om ons leven gemakke-
lijker te maken. Een robot kan bijvoorbeeld nog
 altijd niet het ene moment een wortel schillen en
vervolgens een tomaat snijden. Waarom zouden
we zoiets dan in onze keuken willen? Je moet ook
rekening houden met de kostprijs. Robothanden
die iets kunnen vastgrijpen en krachten kunnen
voelen zodat ze een ei bijvoorbeeld niet breken,
kosten nog altijd zo'n 15.000 euro. Per stuk.»

e berichtgeving rond robots
en artificiële intelligentie
(AI) schiet de laatste tijd alle
kanten uit. De ene dag lezen
we dat twee computers uit
het stopcontact getrokken
werden omdat ze hun eigen
taal ontwikkeld hadden, de
dag erna wordt er gespot
met de zelfrijdende auto
van Google die weer eens
een paar deuken opgelopen
heeft. De ene onderzoeker
waarschuwt voor de grote
gevaren van kunstmatige
intelligentie, de ander ju-
belt dat AI wordt toegepast
voor positieve doeleinden,
zoals het bestrijden van
ziektes of het inperken van

hongersnood. Computers verslaan de allerbeste
menselijke spelers in het aartsmoeilijke denkspel
GO, terwijl verschillende rapporten waarschuwen
dat de komende jaren steeds meer jobs bedreigd
zullen worden door robots. 

Altijd dezelfde vijs
Wat moeten we daar allemaal van denken?
 Experts Francis Wyffels (professor robotica,
UGent-Imec), Pieter Wellens (software-ingenieur,
VUB Artificial Intelligence Lab) en Jonathan Berte
(oprichter RoboVision) laten hun licht schijnen op
de ‘robotrevolutie’. «Om te beginnen moeten we
een duidelijk onderscheid maken tussen artificiële
intelligente en robots», zegt Jonathan Berte. «Want
AI —  algoritmes op computers — is eigenlijk al
 vol ledig ingeburgerd, robotica nog niet. Simpel
 gezegd: een robot kan niet zonder intelligentie,
maar intelligentie kan wel zonder robots.»
De automatisering is een voldongen feit, zegt ook
Pieter Wellens. «En de industriële toepassingen
van robots zijn legio. Zo werkt Amazon in zijn
 opslagplaats met robotjes en gebruikt Tesla volop
robotica in zijn fabrieken. Maar het gaat daarbij
telkens om heel specifieke, repetitieve taken.
 Altijd opnieuw dezelfde vijs aandraaien, bijvoor-
beeld. De interactie met de echte wereld blijft
 nihil. In zulke fabrieken moet je als mens ook
 letterlijk afstand houden, om veiligheidsredenen.
Zulke robots kunnen dus niet ingezet worden in
een huiskamer.»
Berte: «De huidige stand van robottechniek is heel
erg taakspecifiek, in tegenstelling tot mensen en
dieren. Wij zijn ontzettend flexibel en hebben
soms maar nood aan één enkele demonstratie. Zo
ver staan robots nog lang niet. Robots zijn gefocust
op één ding. Al onze elektronica wordt door lineai-
re ‘pick & place’-robots gemaakt: machines op een
as die iets vastnemen, solderen, wegzetten. Dat
zijn veruit de meest voorkomende robots ter
 wereld, er zijn er al miljoenen van. Dat marktaan-

deel groeit procentueel zelfs niet meer. Waar de
mogelijkheid bestond om te automatiseren, is dat
al gebeurd. In alle industrieën, overal ter wereld.»

15.000 euro voor een hand
In Amerika werden de eerste helft van dit jaar zo'n
20.000 robots verkocht, ter waarde van 1 miljard
euro: een groei van 26% tegenover dezelfde perio-
de vorig jaar. En op YouTube worden we om de
oren geslagen met filmpjes van ‘revolutionaire’

Experts verwachten
niet dat robots het

gaan overnemen van
mensen — wél dat wij
mensen steeds meer
robotica in ons lijf

gaan stoppen.

WE ZULLEN MET ELKAAR 
KUNNEN CHATTEN VIA 
ONS HOOFD. DAT IS TOCH 
EEN VEEL INGRIJPENDER 
REVOLUTIE DAN WAAR WE 
ONS NU DRUK IN MAKEN?

JONATHAN BERTE (ROBOVISION)



De ingewikkeldste
algebra oplossen:
geen probleem
voor een robot.
Maar voetballen,
dat blijft toch
vooral geklun-
gel, zo bewijst
de ‘Robocup’ —
waar toch
 alleen de
 beste robots
aantreden.

WAAROM WE NIET 
PER SE BANG HOEVEN 
TE ZIJN VAN 
KUNSTMATIGE 
INTELLIGENTIE
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HALVE
ROBOTS»

Berte: «Elon Musk gebruikt eigenlijk het symbool
van de killerrobots om de mensen wakker te
schudden. Want het echte gevaar van AI schuilt in
algoritmes die de kwetsbaarheid van de mens
 automatisch kunnen analyseren. Dan denk ik bij-
voorbeeld aan verkiezingen, waarbij bevolkings-
groepen en zwevende kiezers gemanipuleerd
kunnen worden.»

Schaken, dat kunnen ze
Ik gooi de drie experts een laatste stelling voor de
voeten. Er wordt blindelings aangenomen dat de
computer ooit de menselijke intelligentie zal
 kunnen overtreffen. Maar al het voorgaande
 vertelt eigenlijk een tegenovergesteld verhaal.
Overschat de mens de robotrevolutie? «Op

 bepaalde vlakken hebben de computers ons
 natuurlijk al ingehaald», zegt Pieter Wellens. «Bij
schaken en GO, bijvoorbeeld. Maar bij die spellen
is er geen interactie met de echte wereld. Je moet
'Robocup' eens opzoeken op YouTube. Da’s een
jaarlijkse competitie voetbal tussen state-of-the-
art-robotten. Dat geklungel illustreert perfect de
moeilijkheden van robots in de echte wereld. Als
je dat ziet, denk je eigenlijk: 'Oei, kunnen ze dat
nog maar?' Nee, een AI die slimmer is dan een
mens, op algemeen vlak, dat ligt nog heel ver van
ons bed. Omdat een fundamenteel inzicht
 ontbreekt. We kunnen robotten nog geen gezond
verstand aanleren. De ingewikkeldste algebra: ja.
Een bal richting een goal mikken: nee.»
Volgens Francis Wyffels is alles mogelijk, zolang er
maar voldoende tijd overgaat. «Maar spreken we
dan over tien, twintig, honderd jaar? Vlak na WO II
dachten ze ook dat robots binnen de tien jaar al
onze taken zouden overnemen. In de tussentijd
zijn er grote evoluties gemaakt qua rekenkracht,
maar op vlak van energievoorziening, ontwikke-
lingen qua robotzintuigen en motoren gaat het
veel trager vooruit. En ik zie daar ook niet meteen

verandering in komen.»
«De opkomst van de robotten is
eigenlijk al een achterhaald
vraagstuk», besluit Berte. «Als
mens gaan we op de duur
 namelijk zelf bionisch
worden. Binnen 50 jaar
zijn wij allemaal halve
robots, met bionische
oren en versterkers in

onze hoofd. We
zullen met
 elkaar kun-
nen chatten
via onze

 gedachten. Dat
wordt een revolutie die
veel ingrijpender gaat
zijn dan alles waar we ons
nu druk in maken. Ik garan-
deer je: wie dit artikel binnen
50 jaar leest, zal er eens goed
om moeten lachen.»

www.robovision.be

van de zelfrijdende auto, zo klinkt het unaniem.
«Ik heb een zoontje van 2,5 jaar», zegt Pieter
 Wellens. «Ik denk niet dat die nog een rijbewijs zal
moeten halen.» 
«Bij wagens draait het niet om gevoel of om ver-
fijnde bewegingen», verklaart Francis Wyffels. «Je
voelt niet met je wagen, in tegenstelling tot wan-
neer je bijvoorbeeld pizzadeeg kneedt. In een auto
ga je vooral af op het zicht, en net op dat vlak zijn
recent de grootste ontwikkelingen gebeurd. In het
donker of bij rookontwikkeling zijn sensoren
 betrouwbaarder dan het menselijke oog. Ze
 reageren ook sneller dan een mens. De zelfrijden-
de wagen zal dus niet lang meer op zich laten
wachten. De grootste uitdaging daar wordt het
wettelijke kader. Maar da's een ander verhaal.»

Terminator-angst
De conclusies klinken bijna even ontnuchterend
als geruststellend. De Terminator heeft de weg
naar ons dorp nog lang niet gevonden, laat staan
dat hij volgend jaar aan de deur komt kloppen.
Maar wat dan met de vele onheilsberichten rond
AI en killerrobots, geponeerd door niet van de
minsten? Techpionier en Tesla-baas Elon Musk en
natuurkundehoogleraar Stephen Hawking zijn de
bekendste verkondigers van het visioen dat
 machines niet mét de mens samenwerken maar
tegen. «Ze weten dat ze in het nieuws komen door
zoiets te zeggen», lacht Wellens. «Vooral Elon
Musk staat bekend voor zijn dramatische inborst.
Zelf ben ik geneigd om me wat minder zorgen te
maken. Wij zullen géén problemen hebben met
zelfdenkende robotten, en onze kinderen ook niet.
Want door gaat het om: artificiële intelligentie die
autonoom kan denken en opzettelijk mens -
onvriendelijke beslissingen neemt. Dan spreken
we over bijzonder geavanceerde algoritmes. Daar
is men nog zeer ver vanaf.»
«Machines zijn al heel lang autonoom», vullen
 Berte en Wyffels aan. «Als de Amerikaanse
 president straks op een knop duwt, dan vinden de
raketten zelf hun weg naar zeer specifieke doelen
in Noord-Korea. Daar zit ook niemand meer
 achter de joystick.» De experts zijn het wel eens:
het is niet slecht dat er vragen worden gesteld bij
de gevaren van artificiële intelligentie. «Aan -
gezien de impact van robotica en kunstmatige
 intelligentie op onze maatschappij gigantisch is,
kan je de vraag ook niet vroeg genoeg stellen»,
zegt Wyffels.

Moordenaar Kitty Van
Nieuwenhuysen wil
vervroegd vrijkomen
Hassan Iasir, één van de drie moordenaars van
politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen, heeft
zijn vervroegde vrijlating aangevraagd. Van de
30 jaar cel die hij kreeg, heeft hij er al tien uit -
gezeten. 

De 23-jarige politieagente uit Leuven werd in
koele bloede neergeschoten door drie gang-
sters in de nacht van 3 op 4 december 2007. Van
Nieuwenhuysen was samen met haar collega
Peter Van Stalle opgeroepen voor een home -
jacking in Beersel. Bij hun aankomst werden ze
onder vuur genomen. Van Nieuwenhuysen, die
op de passagiersstoel van de politiecombi zat,
werd dodelijk geraakt. Haar collega liep zware
verwondingen op. De daders konden eerst nog
ontkomen, maar werden een maand later toch
opgepakt. Het ging naast Hassan Iasir om
 Noureddine Cheikni en Galip Kurum, allemaal
uit Charleroi. Hoewel ze alles ontkenden, achtte
een volksjury hen in 2011 schuldig. Ze kregen
30 jaar cel.

Heel gevoelig
Iasir zit opgesloten in de gevangenis van
 Marche-en-Famenne. Omdat hij al een derde
van zijn straf heeft uitgezeten, vraagt hij nu zijn
vervroegde vrijlating aan. Dat bevestigen en-
kele gerechtelijke bronnen. Op 19 september
zal de strafuitvoeringsrechtbank zich over
 Iasirs verzoek buigen. De familie van Kitty was
gisteren niet bereikbaar voor commentaar. De

korpschef van politiezone Beersel, waarvan de
agente deel uitmaakte, wil geen oordeel vellen.
«Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat de
strafuitvoeringsrechtbank een gepaste uit-
spraak zal doen voor iemand die zo’n laffe
moord pleegde», zegt Mark Crispel. «De zaak
ligt bij ons korps nog zeer gevoelig en het
 beroert nog vele collega’s. In december zullen
we jammer genoeg ook de tiende herdenking
houden. Maar het feit dat we haar na al die jaren
nog eren, bewijst wat dit voor ons betekend
heeft. We voelen ons wel gesterkt door het feit
dat overheden, rechtbanken en parketten niet
licht omspringen met gewelddaden tegen
 politiemensen.» (TVDZM/TVP/ADPW)

DE ZELFRIJDENDE AUTO, DIE KOMT 
ER ZÉKER. MIJN ZOONTJE IS 2,5: IK 
DENK NIET DAT HIJ OOIT EEN 
RIJBEWIJS ZAL MOETEN HALEN

PIETER WELLENS 
(VUB ARTIFICIAL INTELLIGENCE LAB)

Kitty (links) werd neergeschoten in haar
combi door homejackers. Onder hen

 Hassan Iasir (rechts) . Foto’s PN, DH

E-mail tussen Vilvoordse politie en Catalaanse collega’s gelekt
Er is een e-mail opgedoken waarin bewezen
wordt dat er wel degelijk contact is geweest
tussen Belgische en Spaanse politiediensten
over Abdelbaki Es Satty. De 42-jarige imam
wordt beschouwd als het brein achter de
 aanslagen in Barcelona en Cambrils. De
 Bel gische politie had eerder al gezegd dat ze
hun Catalaanse collega’s gecontacteerd
 hadden na de passage van Es Satty in ons land,
begin vorig jaar. In de bewuste mail vroeg een

Vilvoordse politieagent om meer info over de
imam. «Hoe meer er over deze persoon kan
worden gevonden hoe beter», zo schreef 
hij  volgens Spaanse media in de informele mail,
die hij afsloot met  de begroeting ‘muchos
 gracias senior ; )’ (sic). 
De imam overleed vorig week woensdag, een
dag voor de aanslag, bij een ontploffing toen de
terreurcel de aanslagen aan het voorbereiden
was in hun safehouse in Alcanar. (TVDZM)
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