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In augustus riepen 116 CEO’s van roboticabedrijven de VN op om een manier te vinden 
om ons te beschermen tegen de gevaren van Lethal Autonomous Weapons.1 Dit volgde op 
een vergelijkbare oproep in 2015 van ruim 2.000 kunstmatige intelligentie- en 
roboticaexperts.2 Het gebeurt niet vaak dat wetenschappers en bedrijven oproepen tot 
beperkingen in hun eigen vakgebied. Het is dan ook een waarschuwing die we uiterst 
serieus moeten nemen.  

PAX deelt deze zorgen. Voor de duidelijkheid: PAX is niet tegen robotisering of het gebruik 
van robots door het leger. Zoals met alle nieuwe technologieën hebben ze positieve en 
negatieve toepassingen. Robots die landmijnen ruimen of goederen vervoeren zijn positieve 
toepassingen. PAX maakt zich wel zorgen om wapensystemen die autonoom, zonder 
betekenisvolle menselijke controle, doelen kunnen selecteren en aanvallen. PAX staat daar 
niet alleen in. Behalve de bovengenoemde experts hebben ook 20 Nobelprijswinnaars, 160 
religieuze leiders, het Internationale Comité van het Rode Kruis en vele anderen hun zorgen 
geuit. Er zijn namelijk verschillende juridische, veiligheids- en ethische bezwaren. 

Allereerst de juridische bezwaren. Het is zeer de vraag of deze wapens kunnen voldoen aan 
het oorlogsrecht. Het is onmogelijk om voor iedere situatie een juiste actie te 
programmeren. Voor het correct toepassen van het recht is begrip van de context en 
kwalitatief beoordelingsvermogen nodig, iets wat robots ontberen. Hoe maakt een robot 
onderscheid tussen een combattant en een burger, als een combattant niet simpelweg te 
definiëren is als een mens met een wapen? Een burger kan een wapen dragen om 
ceremoniële redenen bij een bruiloft of om zichzelf te beschermen als een staat niet 
voldoende in diens veiligheid voorziet. Een proportionaliteitsanalyse is nog lastiger te 
maken. Een andere juridische zorg betreft de vraag wie er verantwoordelijk is als autonome 
wapens in strijd met het oorlogsrecht zouden handelen.  

Verder zijn er de veiligheidsbezwaren. Een zorg is het ontstaan van een wapenwedloop die 
de internationale veiligheid destabiliseert. Daarnaast kunnen autonome wapens de drempel 
van oorlogsvoering verlagen, doordat er minder risico’s zijn voor het eigen militaire 
personeel. Een ander veiligheidsbezwaar is dat het niet te voorspellen is hoe autonome 
systemen op elkaar reageren en er onbedoeld een conflict ontstaat of een conflict juist 
razendsnel escaleert. Veel voorstanders denken vanuit het perspectief hoe het zou zijn als 
zij zelf autonome wapens zouden hebben. Maar wat als vijandige landen, dictators of 
terroristen deze wapensystemen ook tot hun beschikking hebben? Dan wordt het beeld 
heel anders. 

Voor PAX is het belangrijkste bezwaar ethisch van aard. Een machine mag niet de beslissing 
nemen om een mens te doden, zo’n beslissing mag je niet reduceren tot een algoritme. Dit 
druist in tegen de principes van menselijke waardigheid en het recht op leven. Hiermee 



wordt de waarde van een menselijk leven niet gerespecteerd en is het de ultieme 
dehumanisering van oorlogsvoering. 

Internationale discussie 

Sinds 2014 komen ieder jaar staten bijeen bij de Conventie inzake bepaalde Conventionele 
Wapens (CCW) voor een bijeenkomst over autonome wapens. In december 2016 besloten 
staten over te gaan tot formelere beraadslagingen middels een Group of Governmental 
Experts (GGE). Het mandaat van de GGE is om te kijken naar mogelijke aanbevelingen 
gerelateerd aan autonome wapens binnen de context van de CCW. Dat betekent dat er drie 
mogelijke opties zijn: 1) een verbod op autonome wapens 2) regulering van autonome 
wapens of 3) geen verbod of regulering.  

PAX volgt de CCW al decennia op de voet en we waren getuige van vele debatten over 
verschillende wapentypes. Die discussies gaan vaak zeer traag en moeizaam, onder andere 
doordat besluiten per consensus genomen worden. Een bekende tactiek van sommige 
staten die geen vooruitgang willen boeken is het creëren van ruis, een issue onnodig 
ingewikkeld maken, aangeven dat het bestaande oorlogsrecht afdoende is, en stellen dat er 
eerst een eenduidige definitie nodig is. Dit terwijl het recht zich voortdurend aanpast aan 
nieuwe normen en ontwikkelingen. Daarnaast worden normaal gesproken de finale 
definities pas op het eind van onderhandelingen vastgelegd. En soms duurt het zo lang dat 
welwillende staten buiten de CCW om gaan onderhandelen, denk aan landmijnen of 
clusterbommen.  

Is er nu dan geen vooruitgang? Jawel, momenteel hebben 19 landen opgeroepen tot een 
verbod. Daarnaast zijn er veel staten die hun zorgen uiten en de mogelijkheid voor 
regulering of een verbod openhouden. Zo riep China op tot een juridisch bindend 
instrument binnen de CCW. Maar ook verschillende Europese staten houden de deur open. 
Duitsland noemt een politieke verklaring, een moratorium, of verbod als mogelijkheden en 
stelde dat betekenisvolle controle over het besluit om een mens te doden een rode lijn is.3 
Oostenrijk stelde bijvoorbeeld “States should decide immediately to refrain from, or 
suspend, activities which risk to prejudge the outcome of the international political 
discussion.”4  

Maar echt concrete stappen zijn nog niet in zicht en een deel van de landen, waaronder 
Nederland, ziet geen noodzaak in een verbod of regulering. Voor Nederland is 
betekenisvolle controle over het selecteren en aanvallen van doelen niet nodig. Het 
AIV/CAVV rapport, waar het Nederlandse beleid op is gestoeld, stelt namelijk dat menselijke 
controle in de vorm van het programmeren van de parameters voor de inzet afdoende is. 
Kortom de mens in the loop is volgens Nederland nodig, maar dat mag ook helemaal vooraf 
in het traject, iets wat Nederland de zogenaamde wider loop noemt. Voor PAX is het echter 
essentieel dat er betekenisvolle menselijke controle is tijdens het selecteren en aanvallen 
van doelen, dus tijdens de inzet. Alleen op die manier kan gegarandeerd worden dat deze 
wapensystemen aan ethische normen en het oorlogsrecht voldoen. Conflictsituaties 
kenmerken zich door een complexe en snel ontwikkelende realiteit, waarbij de situatie op 
de grond tijdens de inzet dusdanig kan veranderen dat de aanval niet meer voldoet aan het 
oorlogsrecht. Gaat het bij statische semi-autonome luchtverdedigingssystemen om een 



redelijk overzichtelijk geheel, dat gaat niet meer op bij autonome wapens die voor langere 
tijd over een groot gebied actief zijn om vooraf omschreven type doelen uit te schakelen.  

De 116 CEO’s stellen dat als we de doos van Pandora openen, het moeilijk is om deze weer 
te sluiten. Technologische ontwikkelingen gaan veel sneller dan de diplomatieke processen. 
Daarom is het zo belangrijk dat staten zo snel mogelijk besluiten hoeveel menselijke 
controle over wapensystemen we willen behouden en hoe we die kunnen garanderen.  

Daan Kayser en Miriam Struyk zijn beiden werkzaam voor PAX. PAX is een van de 
oprichters van de internationale Campaign to Stop Killer R obots. 
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