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1. INLEIDING
Hoewel Artificiële Intelligentie (AI) nog maar enkele jaren in een stroomversnelling zit, is dit zeker geen
nieuwe technologie. Een van de eerste algoritmen werd geprogrammeerd in de jaren vijftig. Het was kort,
had één specifieke implementatie en gebruikte computers ter grootte van volledige serverruimten (IBM).
Volgens verschillende wetenschappers, bedrijfsleiders en overheden zal AI een enorme impact hebben op
de huidige maatschappij.
Deze studie geeft een overzicht van de huidige technologieën, de grootste investeringen en de maatregelen
die zijn genomen door verschillende overheden over de hele wereld.
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2. DE NIEUWE ELEKTRICITEIT
AI wordt gezien als de nieuwe elektriciteit. De toepassingen zijn eindeloos, een volledige integratie is
mogelijk en de impact is enorm.
Vandaag wordt Artificiële Intelligentie, Machine Learning (ML) en Deep Learning (DL) toegepast in het
alledaagse leven zonder dat de mens het beseft. Technologieën zoals slimme e-mailfilters, Google
zoekopdrachten, advertenties, Apple/Facebook gezichtsherkenning en spraakherkenningssoftware zijn
enkele voorbeelden waarin vergevorderde algoritmen worden gebruikt. Het gehele artificiële intelligentie
gegeven staat nog in zijn kinderschoenen en zal een grote vooruitgang maken in de komende jaren.

Vele invloedrijke bedrijfsleiders en wetenschappers hebben uiteenlopende meningen over deze
stroomversnelling.
“Artificiële Intelligentie is het belangrijkste
onderzoeksveld en zal meer impact hebben dan
de uitvinding van vuur en elektriciteit”
Sundar Pichai, CEO van Google
“AI kan de ergste uitvinding zijn in de menselijke
geschiedenis”
Stephen Hawking, Fysicus

“AI is gevaarlijker dan Noord-Korea”
Elon Musk, CEO van Tesla
“AI zal de eerste biljonair maken”
Mark Cuban, Angel Investor
“AI is zoals nucleaire fissie”
Sam Altman, CEO van Y Combinator
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Er wordt al snel gesproken over AI, maar vaker gaat het over een onderdeel van AI, namelijk ML of DL
algoritmen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen Narrow/Weak AI en Strong AI.

2.1 NARROW ARTIFICIAL INTELLIGENCE (WEAK AI)
Alle algoritmen die vandaag worden toegepast bevinden zich in het gebied van Narrow AI. Dit gebied
specialiseert zich er in om een specifieke menselijke taak uitmuntend uit te voeren en dit vaak beter dan
de mens. Hieronder worden o.a. de classificatie van foto’s, spraakherkenning, zelfrijdende wagens, chatbots
en nog veel meer onderverdeeld. In de laatste jaren zijn er grote doorbraken geboekt in Deep Learning
technologie, een onderdeel van ML.

2.1.1

Machine Learning (ML)

Machine Learning is een onderdeel van de computerwetenschappen waarin algoritmen worden
ontwikkeld zodat een computer kan leren. Het algoritme maakt gebruik van vooraf geëxtraheerde
features1 van een dataset. Deze features worden dan gebruikt om nieuwe data te analyseren en
classificeren.

2.1.2

Deep Learning (DL)

Deep Learning is een onderdeel van Machine Learning en zijn de meest besproken algoritmen. Deze
algoritmen hebben een input die verwerkt wordt door een blackbox van ‘hidden layers2’, waaruit
verschillende ‘features’ worden gedistilleerd. Deep Learning kan onderverdeeld worden in drie
verschillende algoritmische leermethoden: Supervised Learning, Unsupervised Learning en Reinforcement
Learning.

1
2

Features: Kenmerken
Hidden Layers: Lagen in een netwerk die zich in de black box van het netwerk bevinden en dus niet te monitoren of aan te passen zijn van buitenaf.
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2.2 ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE (AGI / STRONG AI)
Strong AI of AGI is de intelligentie die onderzoekers ooit hopen te bereiken. Het grote verschil met narrow
AI is dat een AGI systeem verschillende taken, of zelfs alle taken, beter kan uitvoeren dan een mens. Een
algoritme wordt dan niet getraind om een specifieke taak uit te voeren, maar krijgt een artificieel brein
waarmee het problemen kan oplossen zoals een mens dit doet.
Geen enkele wetenschapper of bedrijf is vandaag in staat om zo een brein te creëren.

2.3 BELANGRIJKSTE IMPLEMENTATIES & BEDRIJFSTAKKEN
Hoewel de toepassingen eindeloos zijn, zijn er enkele sectoren waar vandaag de dag meer AI wordt
gebruikt dan andere. AI wordt voornamelijk gebruikt in de gebieden image recognition, FinTech en dataanalyse.
In onderstaande grafiek is te zien dat deze drie sectoren ook in de komende jaren zullen blijven groeien.
Tegen 2025 zal de opbrengst een bedrag van meer dan $2 miljard dollar bereiken. Een zeer opmerkelijke
en impactvolle sector is de zogenaamde content distribution op sociale media. Verschillende bedrijven
houden zich bezig met het creëren van informatie aan de hand van algoritmen, gaande van tekstcreatie
(Heliograf, Washington Post) tot volledige nieuwsvideo’s (Wibbitz).
Een andere zeer grote sector in AI is cybersecurity.
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3. MARKTSITUATIE
3.1 OVERZICHT
De marktleiders in de artificiële intelligentie zijn de grote technologie bedrijven zoals IBM, Microsoft, Google,
LinkedIn, Apple, Facebook, Intel en Fujitsu. Deze bedrijven hebben ook de meeste AI-patenten aangevraagd
in 2017. Verder verkrijgen ze het meeste van hun kennis van AI door het opkopen van start-ups of het
starten van onderzoekscentra.
Hieronder een overzicht van overnames van AI start-ups door technologiegiganten.
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CB Insights brengt jaarlijks een ai.100 uit waarin de meest prominente AI bedrijven worden uitgelicht.
Hierin is duidelijk te zien dat deze markt zeer fluctuerend is. Een vergelijking tussen het jaar 2017 en 2018
spreekt voor zich. Een klein overzicht van enkele Europese, Amerikaanse en Vlaamse bedrijven wordt
hieronder vermeld.

3.2 EUROPESE AI BEDRIJVEN
ALGOLIA (FRANKRIJK)
Algolia is een bedrijf uit Parijs dat gespecialiseerd is in het maken van zoekalgoritmen. Hun zoekalgoritme
wordt onder andere gebruikt door de streaming dienst Twitch (opgekocht door Amazon.com in 2014 voor
$970 miljoen).
ANODOT (ISRAËL)
Anodot is een bedrijf dat AI-analyse gebruikt om onregelmatigheden in data en datatransfers te
identificeren. Het bedrijf werkt samen met onder andere Microsoft, Lyft en T-Mobile.
KREDITECH (DUITSLAND) EN ACORN OAKNORTH (VK)
Kreditech is gespecialiseerd in het verlenen van krediet aan consumenten op basis van een kredietscore
die bekomen wordt door het analyseren van online data in plaats van de eerder traditionele manieren
gebruikt door banken. Het bedrijf heeft een totale financiering van $497,3 miljoen.
Acorn helpt bedrijven om kredieten te verkrijgen door investeerders meer inzichten te geven in de data
van deze bedrijven. Het bedrijf heeft ondertussen al meer dan $350 miljoen opgehaald aan investeringen.

3.3 AMERIKAANSE AI BEDRIJVEN
ANKI
Anki maakt kleine robots uitgerust met AI om consumenten gewenning te geven aan deze nieuwere
technologieën. Met een financiering van $182 miljoen heeft het bedrijf al vier producten op de markt
gebracht.
ARGO.AI & ZOOX
Argi.ai is een van de vele bedrijven die zich bezig houdt met de ontwikkeling van zelfrijdende wagens.
Argo.ai heeft een $1 miljard investering gekregen van Ford.
Zoox heeft een totaal van $800 miljoen aan financiering.
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AFFIRM
Het bedrijf Affirm, opgericht door voormalige PayPal oprichter Max Levchin, verleent kredieten voor
online aankopen. Deze kredietverlening hangt van meer factoren af dan de kredietverlening bij een
reguliere bank. Affirm wil op transparante wijze de markt een boost geven, gekoppeld aan een hoge
klantentevredenheid. Het bedrijf heeft een totale financiering van $525 miljoen.

3.4 VLAANDEREN
ML6 & ROBOVISION (GENT)
ML6 en Robovision zijn twee Gentse start-ups gespecialiseerd in implementatie van diepe neurale
netwerken om bedrijven meer inzichten te geven in hun data.
ARAANI (KORTRIJK)
Dit is een bedrijf gespecialiseerd in herkenning van rook en brand voor toepassingen in industriële
veiligheid.
LYNXCARE (LEUVEN)
Lynxcare is een spin-off gespecialiseerd in algoritmes voor big data analyse in de gezondheidszorg.
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3.5 MARKTPROGNOSE
15%

450%

Percentage van de huidige bedrijven
die artificiële intelligentie gebruiken
in hun huidige bedrijvigheid. 31% zal
AI toevoegen aan hun activiteiten in
de loop van 2018 (Adobe).

61%

Stijgingspercentage van het aantal
jobs waarin AI (ML/DL) een
noodzakelijke vaardigheid zal zijn.

50,1%
Jaarlijkse wereldwijde groei van AI,
met een marktwaarde van $57,6
miljard in 2021 en tot $190,61 miljard
in 2025 volgens de International Data
Corporation (IDC). Groothandel,
banken, gezondheidssector en
productie nemen 50% van dit bedrag
voor hun rekening.

44%

Percentage van de bedrijven die AI Percentage van de AI start-ups die
(ML/DL) zullen prioriteren in de werden overgenomen in 2017. Dit
komende jaren.
niet alleen door grote tech giganten,
maar ook door grote retail bedrijven,
gezondheidsorganisaties en
verzekeringsmaatschappijen.

20 – 30 JAAR
Tijd dat het zal duren voor AGI
werkelijkheid zal worden volgens
Google’s Deepmind.

27%

$15,7 BILJOEN

Percentage van bedrijven die gebruik
maken van AI en ML voor
cybersecurity doeleinden.

Volgens PwC zal dit de impact zijn op
het wereldwijde BBP door AI en al
zijn facetten in het jaar 2030. Dit
mede door een groei in voornamelijk
China en Noord-Amerika.
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4. INVESTERINGEN IN AI
Zowel in de private als in de publieke sector wordt wereldwijd stevig geïnvesteerd in artificiële
intelligentie. Hieronder een overzicht van bedrijven en hun bijhorende financiering, markt en regio.
Een groot voorbeeld van private investeringen is Google. Google investeert $1 miljard in het omvormen
van hun huidige werknemers om door te kunnen groeien op het gebied van AI.
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4.1 VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA & AZIË
Vandaag de dag domineren de VS en China de AI-markt. De VS heeft deze dominantie verkregen door hun
academische sector uit te breiden met AI-curricula en onderzoekscentra zoals DARPA en IARPA.
China heeft deze dominantie verkregen door de enorme overheidsinvesteringen, namelijk $7 miljard tot
2030. Een deel van dit bedrag wordt gespendeerd aan een groot onderzoekscentrum in Beijing ($2 miljard).
Tegen 2030 hoopt China een industriegrootte van $150 miljard te hebben. Chinese AI start-ups worden
voor 48% gesponsord door de overheid (zie ook bovenstaande figuur).
Canada wilt bijbenen en spendeert $125 miljoen in onderzoek. Bedrijven zoals Microsoft openen dit jaar
onderzoekscentra in Canada. Verder wordt er ook in gezet op de opleiding van AI-experten.

4.2 EUROPA
De Europese Commissie gaat de investeringen in AI met 70% opdrijven. Er wordt een bedrag van $1,8
miljard uitgetrokken om de kloof tussen Europa en Amerika en Azië te dichten tegen 2020. Deze laatste
twee investeren tot drie keer meer in AI dan Europa.
Europese leiders willen het totaal bedrag van private en publieke investeringen in AI opkrikken tot $24
miljard tegen 2020.
Het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd een investering van $200 miljoen te doen in AI via private
en publieke geldstromen. De overheid investeert $30 miljoen in AI-acceleratoren.
De Franse overheid zal $1,8 miljard investeren over een termijn van vier jaar tot 2022. Verder wil het land
zijn data vrijgeven ten voordele van AI-onderzoek.

4.3 VLAANDEREN
De Vlaamse overheid maakt vanaf 2019 €30 miljoen vrij voor AI-onderzoek en toepassingen in Vlaanderen.
Er wordt ook een denktank opgericht die zich moet buigen over de ethische implicaties die AI met zich
meebrengt.
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5. ONDERZOEKSCENTRA
5.1 DEEPMIND
Deepmind is een Brits bedrijf opgekocht door Google ($600 miljoen) en gespecialiseerd in artificiële
intelligentie. Het bekendste onderzoekscentra, AlphaGO, maakt deel uit van Deepmind en was het eerste
algoritme dat een professionele Go speler kon verslaan.
Website: www.deepmind.com

5.2 OPENAI
Een vzw opgericht door Elon Musk en Sam Altman met het oog op het creëren van veilige artificiële
intelligentie, nuttig voor de gehele maatschappij. De laatste mijlpaal was de overwinning in het spel
Dota waarin een algoritme gewonnen heeft van vijf professionele Dota spelers.
Website: www.openai.com

5.3 STANFORD AI LABORATORY (SAIL) & MASSACHUSETTS INSTITUTE OF
TECHNOLOGY (CSAIL)
Het onderzoekscentrum van Stanford University geeft wekelijkse lezingen over papers uit verschillende
facetten in de AI. Het lab doet mee aan verschillende competities en werkt samen met o.a. Google, DiDi,
Samsung, Panasonic en Oppo. Enkele belangrijke leidinggevenden zijn Andrew Ng en Sebastian Thrun.
Website Stanford University: ai.stanford.edu
Ook MIT heeft een groot onderzoekscentrum voor AI.
Website MIT: www.csail.mit.edu

5.4 VECTOR INSTITUTE CANADA
Canada is momenteel één van de leidinggevenden in AI-onderzoek en opleidingen. Het Vector Instituut,
onder leiding van Geoffrey Hinton, heeft als doel een grote groep AI-experten op de markt te brengen
met een budget van $170 miljoen.
Website: www.vectorinstitute.ai
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5.5 OPLEIDINGEN IN BELGIË
België staat achter op het vlak van implementatie, onderwijs en onderzoek in artificiële intelligentie.
Grote investeringen en wijzigingen van curricula zijn nodig om bij te benen. Vele doctoraatstudenten in
artificiële intelligentie worden gevraagd in andere landen.
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6. CONFERENTIES
In de volgende lijst worden de meest prominente conferenties op het gebied van AI meegegeven. Hierbij
is gekeken naar het aantal bezoekers, aantal edities en relevante sprekers.

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (VSA)
& EUROPA (EU)
KDD
19-23 augustus
Locatie: Londen, EN
Website: www.kdd.org/kdd2018

Data Science Pop-up
Februari in New York, NY
Mei in San Francisco, CA
Oktober in Londen, EN
Website: https://popup.dominodatalab.com/

Data Science SALON
13 september
Locatie: Los Angeles, CA
Website: https://datascience.salon/

ODSC East & West
1-4 mei
Locatie: Boston, MA
Website: https://odsc.com/

Strata
5-8 maart in San Jose, CA
21-24 mei in Londen, EN
11-14 september in New York, NY
Website: https://conferences.oreilly.com/strata

Enterprise Data World (EDW)
22-27 april
Locatie: San Diego, CA
Website: edw2017.dataversity.net

NIPS
3-8 december
Locatie: Montréal, CANADA
Website: https://nips.cc/Conferences/2018

VLAANDEREN

AI Conference
10-13 april in Beijing,
29 april - 2 mei in New York, NY
4-7 september in San Francisco, CA
8-11 oktober in Londen, EN
Website:
https://conferences.oreilly.com/artificialintelligence

Big Data Expo
25-26 april
Locatie: Mechelen, BE
Website: https://www.bigdata-expo.be/nl
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7. CONCLUSIE
7.1 TOEKOMST ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE
Artificiële intelligentie zal de komende jaren een ongekende impact hebben, zowel op een positieve als op
een mogelijk negatieve manier.
Iedere sector zal getroffen worden door AI met een enorme vooruitgang als gevolg. Sectoren zoals FinTech,
data-analyse, computervisie gerelateerde domeinen, nieuws & media en robotindustrie worden vandaag
de dag al gedreven door AI-algoritmen. Sectoren zoals cybersecurity en spraakherkenning zullen sterk
groeien als gevolg van de robotisering van de maatschappij.
Werknemers zullen flexibeler, leergieriger en bereid moeten zijn om zich om te vormen binnen hun huidige
werkomgeving. Hierin spelen de werkgevers en opleidingsinstituten een belangrijke rol.

7.2 OPPORTUNITEITEN VOOR VLAANDEREN
Vlaanderen heeft dringend nood aan een strategisch AI-plan. Een plan om onderwijsinstellingen,
bedrijven en overheden de nodige middelen te geven AI in Vlaanderen uit te rollen. Een eerste stap is
curricula aanpassen aan huidige en toekomstige noden.
Vele bedrijven hebben nood aan AI-experten en zijn gretig naar ze op zoek om zo hun bedrijf
competitief te maken met de huidige markt.
De AI-race winnen zullen we niet doen, maar Vlaanderen kan zich specialiseren in een specifiek gebied
van AI. Voorbeelden van specifieke AI-gebieden zijn AI-ethiek en regelgeving.
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Disclaimer
The information in this publication is provided for background information that should enable you to get a picture of the subject treated in this
document. It is collected with the greatest care based on all data and documentation available at the moment of publication. Thus this publication
was never intended to be the perfect and correct answer to your specific situation. Consequently it can never be considered a legal, financial or
other specialized advice. Flanders Investment & Trade (FIT) accepts no liability for any errors, omissions or incompleteness, and no warranty is given
or responsibility accepted as to the standing of any individual, firm, company or other organization mentioned.
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