
Atlantische Commissie
Het Nederlands publiek over militaire toepassingen

van kunstmatige intelligentie (AI)  



Twee derde van de Nederlanders kan spontaan geen militaire toepassingen van kunstmatige 

intelligentie (AI) noemen, Nederlanders die dat wel kunnen, noemen vooral drones
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Ja Weet niet

Hoeveel Nederlanders hebben een idee 

over hoe kunstmatige intelligentie eruit 

kan zien in het militaire domein?
Aan welke toepassingen denkt men dan?

▪ Militaire robots worden door iets meer dan één op de tien Nederlanders genoemd (13%) en (slimme) raketten door iets minder dan één op de tien (9%). Toch bewijzen de open 

antwoorden – van Nederlanders die wel een beeld hebben van de militaire toepassingen van AI – dat het begrip als zeer breed en divers wordt gezien. Zo word fake news genoemd 

als voorbeeld van een militaire toepassing van AI, maar ook cyberaanvallen, spionage en het doen van strategische voorspellingen (al dan niet gebaseerd op computermodellen).      

Open vraag: Als het gaat over toepassingen van kunstmatige intelligentie in het militaire domein. Aan welke militaire toepassingen denkt u dan? (Basis: n=1.100, Nederlanders die wel een idee over AI hadden: n=383)
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Het gebruik van AI kan de militair in staat stellen om betere besluiten te nemen in complexe situaties.

Het gebruik van AI in het militaire domein betekent het verlies aan menselijke controle, omdat de computer besluitvorming overneemt.

Ik heb hier geen mening over.

Vier op de tien Nederlanders vinden dat AI de besluitvorming in het militaire domein kan 

verbeteren, terwijl een kwart verlies aan menselijke controle vreest 

Vraag: Kunstmatige intelligente kan worden toegepast ter ondersteuning van militaire besluitvorming. Denk bijvoorbeeld aan data analyse of het gebruik van commando-, ISR (Information, Surveillance and Reconnaissance) en 

wapensystemen. Hieronder staan twee uitspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie in het militaire domein. Welke uitspraak komt het dichtst in de buurt van uw eigen mening? (Basis: n=1.100)

▪ Nadat in de vragenlijst een korte uitleg is gegeven over militaire toepassingen van AI, zijn enkele stellingen voorgelegd. De grootste groep Nederlanders vindt dat het gebruik van AI 

militairen kan helpen om betere beslissingen te nemen in complexe situaties. Opmerkelijk is dat mannen vaker voor dit antwoord kiezen dan vrouwen (47% versus 36%). Vrouwen 

nemen een meer neutrale houding aan, want 42% geeft aan hier geen mening over te hebben. Naar leeftijd zien we dat jongeren (van 18 tot en met 24 jaar) hier vaker geen mening 

over hebben (40%). Naar opleidingsniveau is er ook een (significant) verschil: hoog opgeleide Nederlanders vinden vaker dan laag en middelbaar opgeleide Nederlanders dat het 

gebruik van AI, militairen kan helpen om betere beslissingen te nemen in complexe situaties.   
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Veel Nederlanders kunnen geen risico’s of voordelen noemen van het toepassen van AI in het 

militaire domein
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Ja Weet niet

Hoeveel Nederlanders hebben een 

idee over de risico’s / voordelen van 

AI in het militaire domein?

Aan welke risico’s en 

voordelen denkt men?

Vraag: Waar ziet u de risico’s of juist de voordelen van het gebruik van AI in het militaire domein? (Basis: n=1.100, Nederlanders die wel een idee hadden: n=340)
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Enkele reacties uit de open antwoorden:

• “Risico is dat een mens altijd gevoel zal mee laten 

spelen AI heeft dit niet. Voordeel is dat AI een stuk 

slimmer is dan de mens.”

• “Risico's: er blind op varen en zo de menselijke factor 

verliezen in de besluitvorming. Voordelen: veel sneller 

informatie kunnen verwerken.”

• “De AI kan de mens bij complexe afweging niet volledig 

vervangen, maar wel ondersteunen. Oorlogvoering 

moet niet uitsluitend via algoritmes, en dus met 

menselijke afweging op afstand, plaats gaan vinden.”

• “Minder risico voor militairen.”

• “Foute waarnemingen en daardoor foute beoordeling 

met foute gevolgen zonder dat deze ook door mensen 

zijn gecontroleerd en akkoord gegeven.”

• “Verkeerde algoritme ingevoerd door een mens, 

waardoor de computer/AI o.b.v. foutieve informatie 

adviezen geeft/een keuze maakt. Wat tot een 

catastrofale actie leidt.”

• “We moeten de menselijke maat niet uit het oog 

verliezen. Net als dat autorijden opletten blijft met 

technische snufjes, moet militaire besluitvorming ook 

mensenwerk blijven.”

▪ De reacties die de rest geeft zijn enorm uiteenlopend, zo uiteenlopend dat een rode draad ontbreekt en daarom lastig zijn om te categoriseren. Sommigen noemen het ontbreken van 

gevoelens bij AI als voordeel, anderen juist als nadeel. Ook denken sommigen dat het tot minder slachtoffers zal leiden terwijl anderen denken dat AI juist tot meer slachtoffers zal 

leiden. Bovendien kan het tot zowel betere als slechtere beslissingen leiden, omdat er “enkel op basis van data wordt besloten”. Deze voorbeelden van reacties laten zien hoe 

ingewikkeld het onderwerp is en wat het belang is van voorlichting over dit onderwerp aan het Nederlandse publiek. 
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Ondanks de relatieve onbekendheid met AI in het militaire domein maakt het merendeel van de 

Nederlanders zich geen zorgen over de ontwikkelingen op dit terrein
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Nee, de mens zal altijd controle houden over machines. Nee, zelflerende machines komen alleen in films voor, dat beeld is niet realistisch.

Ja, en de keuzes die machines maken zijn niet te voorspellen. Ja, machines zullen zelf keuzes kunnen maken maar die worden gecontroleerd door mensen.

Geen mening

Vraag: In de beeldvorming wordt vaak een beeld gecreëerd van machines die steeds intelligenter worden. Dit beeld wordt versterkt door fictieve films, waarin robots de controle geheel over nemen. Daarom de volgende stelling: 

maakt u zich zorgen over kunstmatige intelligentie in het militaire domein? Geef het antwoord dat het dichtst bij uw mening in de buurt komt. (Basis: n=1.100). 

▪ In totaal geeft een kwart aan zich geen zorgen te maken omdat zij denken dat de mens altijd controle zal blijven houden over machines (25%). Nog eens 3% beschouwt de 

ontwikkelingen als onrealistisch. Een groep van 15% geeft aan zich wel zorgen te maken, vooral omdat de keuzes van machines onvoorspelbaar zijn. Een kwart neemt een 

middenpositie in: deze groep geeft aan machines weliswaar zelf keuzes kunnen maken, maar dat deze wel door de mens gecontroleerd zullen blijven worden (25%). Naar de 

verschillende achtergrondkenmerken zien we dat mannen wat vaker vertrouwen hebben in de controle over machines. Vrouwen nemen vaker een afwachtende houding aan en geven 

aan geen mening over het onderwerp te hebben (41%). Ook laag opgeleide Nederlanders hebben relatief vaak geen mening over dit onderwerp. 
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