










Privacy 

» software voor gezichtsherken
ning, in september dit jaar. De

beste scores behaalden Yitu en
Hikvision uit tie Chinese stad
Hangzhou. Het beste Ameri

kaanse bedrijf, de start-up Ever
AI (nu omgedoopt tot Paravi
sion), eindigde als zevende. Een
bedrijf uitAmsterdam, Vision
Labs, won in een aparte categorie

voor kleine foto's ('mugshots').

De Chinese regering geeft 

hoge prioriteit aan de ontwikke
lingvan kunstmatige intelli
gentie. Techbedrijven Huawei, 

Tencent en Alibaba krijgen veel 
ruimte om data van burgers te 

verzamelen. Maar zij hebben niet 

genoeg aan de Chinese markt. Ze 
will en ook groot warden buiten 

China. Daarom reizen hun verko
pers in alle windrichtingen. Dat 

heeft niet alleen commerciele 

voordelen, maar ook technische: 
hoe meer gezichten om mee te 

oefenen, hoe beter de gezichts
herkenningwordt. 

Internationale certificaten 
Terwijl de verkopers van Huawei 

de succesverhalen aan elkaar 
rijgen, zijn andere medewerkers 
actief in internationale con

greszalen. Daar klinken geen 
kreten van betogers of warden 

champagneglazen geheven na af
geronde deals. Maar de strijd die 

• 

daar wordt geleverd is van groot 

belang. Het is de wereld van de 

internationale certificaten. 

Achter gesloten deuren be
spreken experts wanneer een ap

pa raat, een elektrisch onderdeel 
of een productieproces betrouw

baar is. De grootste organisaties 
zijn de Internationale Organi

satie voor Standaardisatie (ISO) 
en de Internationale Elektro

technische Commissie (IEC) in 

Geneve, Zwitserland. Die maken 
normen voor all es waarover 
ruzie kan ontstaan. Er bestaat 

zelfs een ISO-norm voor de vorm 
en afmeting van een wijnglas 

dat professionele wijnproevers 
gebruiken. 

Peking laat weinig aan het 

toeval over. China-expert en 
oud-onderwijsminister Annette 

Nijs stelt in haar nieuwe boek 

The China Factor dat de Chinese 
staat de deelname van Chinese 

experts aan de vele ISO- en IEC
commissies financiert. Hoe meer 
de internationale standaarden 
lijken op de Chinese, hoe beter. 

Ook voor kunstmatigc intcl
ligentie zijn nu certifil!!tlten in de 

maak. Sinds een jaar buigt 'Sub
comite 42' zich over de normen. 
Als alle vergaderingen achter de 

rugzijn -de eerstewas in Peking, 
de recentste in Tokio - is duide
lijk aan welke eisen wereldwijd 

Tru111p: 'We 111oelen 
de ontwikkeling-en 
bijsturen, consistent 
aan de waarden, het 
beleid en prioriteiten 
van onze nalie' 
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Experiment 
in Frankrijk 
Niet alleen Chinese 

techbedrijven zijn 

actief in Europa.In 

Zuid-Frankrijk instal

leerde het Amerikaan

se bedrijf Cisco zelfs 

gratis camera's, 

De badplaats Nice 

experimenteerde eerst 

met gezichtsherken

ning tijdens carnava!, 

alleen met vnjwi!ligers. 

Vervolgens kregen 

twee middelbare scho

len. in Nice en Marseille, 

een toegangssysteem 

met slimme camera's. 

Het leverde een storm 

van protest op. De 

Franse toezichthou

der besternpelde het 

experiment als 'illegaal': 

gezichtsherkenning is 

een 'bijzonder indrin

gend biometrisch 

mechanisrne' met groot 

nsico op schending van 

rnensenrechten. 

moet worden voldaan. Dat moet 

een klant waar dan ook bijvoor
beeld zekerheid geven dat een 

sys teem voor beeldherkenning 

is 'getraind' met de juiste data 
en bijvoorbeelcl niet alleen met 
foto's van blanke mannen. 

De experts discussieren ook 
over allerlei normen die kunst
matige intelligentie acceptabel 
kunnen maken voor burgers: de 

privacymoetworden beschermd, 

de rekenformules moeten veri
fieerbaar zijn, de beslissingen 
uitlegbaar en de eigenaar moet 

kunnen ingrijpen als de compu
ter iets doet wat niet de bedoe

ling is. Als een systeem daaraan 

voldoet, kan het overal terwereld 
worden verkocht. 

De strategie van Chinest:, be
drijven om actief dee! te nemen 

aan de internationale discus-
sie over normeringwerpt haar 
vruchten af. De projectleider 
achter een recent !EC-rapport 
over kunstmatige intelligentie 
is Haier, een groot Chinees elek

tronicabedrijf. De auteurs van 

het rapport komen vooral van 
Huawei, van een grate Chinese 
universiteit-de Ocean University 

of China -en van Haier zelf. Ze 
roepen collega's op de leiding te 

nemen in het ethische de bat over 
kunstmatige intelligentie. 

Strijd om technologische 
suprematie 
Terug naar Belgrado. De weke
lijkse protestmarsen daar tegen 

gezichtsherkenning op straat 
zijn allereerst de rooksignalen 

van een ploeterende democratie 
in de Balkan. Maar de camera's 

van Huawei zijn ook een symp

toom van iets anders: de wereld
wijde strijd tussen China en de 
Verenigde Staten om technolo

gische suprematie. En die strijd 

woedt nu ook aan de grens van de 
Europese Unie. 

De Amerikaanse justitie denkt 

Annette
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