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Staar niet blind op de ‘Terminator’ 

Waarom een VN-verbod op autonome wapens onrealistisch is  

Merel Ekelhof 

“Techexperts vragen VN om verbod op killer robots”, “Autonome wapens kunnen einde 
van mensheid betekenen”, “U.N. Moves Towards Possible Ban on Autonomous 
Weapons”. Dit zijn gangbare koppen en beweringen die al jaren de discussie over 
autonome wapens in de media domineren. Geconfronteerd met gruwelijke 
oorlogsbeelden en gevoed door Terminator-voorspellingen wordt maar al te vaak een 
beeld geschetst dat nog weinig met de werkelijkheid te maken heeft en menige leek al 
snel overtuigt van de noodzaak van een verbod op deze wapens. Open brieven worden 
ondertekend en campagnes worden gevoerd, terwijl de meerderheid van Statenpartijen in 
de VN Conventie over Conventionele Wapens een verbod niet steunt. De 
maatschappelijke discussie is de laatste jaren een eigen leven gaan leiden en is daarbij 
onthecht geraakt van de diplomatieke discussie. Dit schept hoge verwachtingen van het 
VN-proces, maar zijn die wel realistisch?  

Informele bijeenkomsten van experts onder de CCW 

Sinds 2013 zijn autonome wapens onderwerp van internationale politieke discussies — 
eerst besproken in de VN Mensenrechtenraad en vervolgens onder de Verdragspartijen van 
de Conventie over Conventionele Wapens (CCW). De CCW is een Verdrag dat zich richt op 
het verbieden of beperken van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht 
kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te 
hebben. Een aantal wapens is eerder besproken door Statenpartijen van dit Verdrag, zoals 
permanent verblindende laserwapens, bepaalde soorten mijnen en clustermunitie. Sinds 
1980 zijn er vijf Protocollen tot stand gekomen die betrekking hebben op niet detecteerbare 
fragmenten, bepaalde soorten mijnen, brandwapens, laserwapens die permanent 
verblinden, en explosieve oorlogsresten.  

Vanaf 2014 bespreken Verdragspartijen vragen die voortvloeien uit de ontwikkeling van 
technologieën betreffende Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS). Tot dusverre 
waren deze jaarlijkse expert meetings informeel en vonden er voornamelijk verkennende 
discussies plaats die zowel juridische als ethische, technische en beleidsaspecten belichtten. 
Een internationaal geaccepteerde definitie van autonome wapens bestaat nog niet. Toch 
worden autonome wapens in de meeste gevallen omschreven als wapens die, na activering, 
een doelwit kunnen selecteren en uitschakelen zonder menselijke interventie. In de 
internationale discussie blijkt dat deze definitie nog veel aan de verbeelding overlaat met als 
gevolg dat zowel bestaande als futuristische wapensystemen bediscussieerd worden. Zowel 
in de beginfase van de CCW-bijeenkomsten als in verslaggeving door de media worden 
autonome wapens soms verward met Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), ook wel 
bekend als drones. Dit leidt tot frustratie, want drones zijn niet autonoom — ze kunnen 
autonome functies hebben zoals opstijgen en landen, maar bestaande RPAS nemen geen 
zelfstandige beslissingen over doelselectie.1 



Wat dan wel een autonoom wapen is, is niet eenvoudig te stellen. Autonome wapens 
kunnen namelijk allerlei vormen aannemen — van een alleenstaand platform, tot volledige 
swarms of een computervirus — zij kunnen verschillende soorten wapens dragen — zoals 
precisiegeleide munitie, less lethal weapons of clustermunitie — en besluiten nemen op 
basis van verschillende applicaties van autonomie — bijvoorbeeld door middel van 
automatisering, Kunstmatige Intelligentie en learning. Dit resulteert in verwarrende 
semantische discussies met als gevolg dat de besprekingen binnen de VN-CCW nog weinig 
vooruitgang hebben geboekt. Desondanks beslisten de Statenpartijen in december 2016 
unaniem dat het tijd werd om van informele expert meetings over te gaan op de vorming 
van een formele Governmental Group of Experts (GGE) die zowel in augustus als in 
november 2017 voor vijf dagen bijeen zal komen in Genève.  

Formele bijeenkomsten van een Governmental Group of Experts 

Hoewel de vorming van een GGE door velen als een doorbraak werd beschouwd, werd het 
gebrek aan vooruitgang pijnlijk zichtbaar toen in augustus 2017 de eerste bijeenkomst van 
de CCW-GGE werd afgezegd. Reden van de afzegging: onbetaalde rekeningen. Bijna 50 
landen hebben hun rekeningen aan de CCW niet betaald. Meest opmerkelijk is de schuld 
van Brazilië, dat in zijn eentje verantwoordelijk is voor 70% van de tekorten.2 De 
bijeenkomst in augustus was een van de twee vijfdaagse formele besprekingen die plaats 
zouden vinden in 2017. Nu de bijeenkomst van augustus is geannuleerd, wordt het aantal 
dagen dat de GGE bijeenkomt in 2017 gehalveerd. Dit was voor verschillende CEO’s en 
oprichters van tech-bedrijven — waaronder Elon Musk — reden om via een open brief de 
Statenpartijen op te roepen “to double their efforts at the first meeting of the GGE now 
planned for November.”3 Lethal Autonomous Weapons zouden volgens de briefschrijvers de 
derde revolutie in oorlogvoering kunnen zijn. In de brief schrijven CEO’s dan ook dat, 
eenmaal ontwikkeld, autonome wapens kunnen leiden tot gewapende conflicten op een 
ongekende schaal met een voor mensen onnavolgbare snelheid. Als deze doos van Pandora 
eenmaal geopend is, wordt het moeilijk haar te sluiten, concluderen de CEO’s, en daarom 
roepen zij de VN op om snel in actie te komen. Wekenlang was deze oproep — veelal 
omschreven als een oproep tot een verbod — onderwerp van discussie in de media. Kranten 
kopten “Techbedrijven vragen VN om verbod op ‘killer robots’”, radioprogramma’s 
bespraken de noodzaak van een verbod op autonome wapens en tv-presentatoren vroegen 
waarom ruim 100 ondernemers deze wapens een halt toe willen roepen. Hoewel deze 
wereldwijde aandacht voor autonome wapens een zeer positieve ontwikkeling is, is de 
berichtgeving in de meeste gevallen zowel onjuist als misleidend. Niet alleen geven deze 
berichten een foutieve weergave van de oproep van deze groep technologen, het is tevens 
een misleidende afspiegeling van de huidige stand van de besprekingen in de VN-CCW.  

Ten eerste roept de open brief niet op tot een verbod op autonome wapens. Daarentegen 
schrijven de ondertekenaars: 

“We entreat the High Contracting Parties participating in the GGE to work hard at 
finding means to prevent an arms race in these weapons, to protect civilians from 
their misuse, and to avoid the destabilizing effects of these technologies. […] We […] 
implore the High Contracting Parties to find a way to protect us all from these 
dangers.”  



Kortom, de brief is een oproep aan de Statenpartijen om in actie te komen en hard te 
werken aan het vinden van een manier om ons te beschermen tegen de gevaren die kunnen 
ontstaan uit de ontwikkeling en het gebruik van autonome wapens. Over de manier waarop 
dit bereikt moet worden, laten de briefschrijvers zich niet uit. Naar aanleiding van de vele 
onjuiste interpretaties verklaarden verschillende ondertekenaars dat zij tegen een verbod of 
restrictie zijn. Een verbod is “unworkable and unenforceable” en “unrealistic”, verklaren zij.4  

Ten tweede is het zeer ongelukkig dat de oproep van deze tech-bedrijven onjuist wordt 
geïnterpreteerd, maar het rimpeleffect is mogelijk nog schadelijker. Geconfronteerd met 
gruwelijke oorlogsbeelden en gevoed door Terminator-voorspellingen is menige leek al snel 
overtuigd van de noodzaak van een verbod op deze wapens. Waarom zouden legers wapens 
willen hebben die zonder enige controle mensen doden en mogelijk het einde van de 
mensheid inluiden? Nu ook zeer gerespecteerde experts zoals Elon Musk zich bij dit beeld 
lijken aan te sluiten, liggen de verwachtingen voor de komende CCW-bijeenkomsten in 
november hoog — zelfs zo hoog dat voor velen een verbod de enige acceptabele uitkomst 
lijkt te zijn. Dat een verbod er niet lijkt te komen — niet dit jaar en wellicht ook niet in de 
daaropvolgende jaren — is voor velen dan ook moeilijk te begrijpen.  

Een verbod is een ‘moonshot’ 

De GGE-bijeenkomsten van deze maand zullen niet resulteren in een verbod of de vorm 
aannemen van onderhandelingen. De overgrote meerderheid van Statenpartijen is niet 
overtuigd en uit bezwaren. Deze bezwaren zijn doorgaans in drie categorieën te verdelen: 
bezwaren met betrekking tot de wenselijkheid, noodzakelijkheid en haalbaarheid van een 
verbod.  

Ten eerste, verschillende staten trekken de wenselijkheid van een verbod in twijfel. Een 
verbod op autonome wapens voorkomt namelijk niet dat de ontwikkeling van de 
technologie in de commerciële wereld doorgaat. Autonome technologieën zijn veelal dual 
use; zij kunnen voor zowel civiele als militaire doeleinden worden gebruikt. Technologie 
voor civiele doeleinden, zoals zelfrijdende auto’s en medische toepassingen, bevatten 
dezelfde technologie als autonome wapens zouden hebben — bewapening is dan nog maar 
een kleine stap. We zien nu al voorbeelden van eenvoudig verkrijgbare hobby-drones die 
bewapend worden met bijvoorbeeld handpistolen. Staten die een verbod op autonome 
wapens ondertekenen lopen het risico dat de technologie wel tegen hen gebruikt wordt, 
zowel door kwaadwillende groeperingen en individuen als door staten. Daarnaast lopen 
landen voordelen mis die mogelijkerwijs voortvloeien uit de ontwikkeling en het gebruik van 
autonome wapens. Voordelen zoals snellere besluitvorming en de mogelijkheid tot inzet van 
wapens waar militairen niet of moeilijk kunnen opereren zijn militaire voordelen die legers 
niet zonder meer bereid zijn op te geven. 

Ten tweede, een aantal staten betwist de noodzakelijkheid van een verbod. Vanuit het 
humanitair oorlogsrecht bezien zijn autonome wapens geen verboden categorie wapens, 
middel, of methode. Tevens bestaat er geen juridische verplichting dat de kill decision 
genomen moet worden door een mens of dat er menselijke controle moet worden 
uitgeoefend over wapens. Dat betekent echter niet dat autonome wapens in een juridisch 
vacuüm opereren. Het humanitaire oorlogsrecht en de internationale mensenrechten zijn 
onverminderd van toepassing op de inzet van autonome wapens. Dit betekent bijvoorbeeld 



dat er bij de inzet van autonome wapens onderscheid moet worden gemaakt tussen 
militaire doelen enerzijds en burgers en burgerobjecten anderzijds en dat disproportionele 
aanvallen verboden zijn. Tevens verplicht Artikel 36 van het Eerste Aanvullende Protocol bij 
de Geneefse Verdragen staten gedurende de ontwikkeling en aanschaf van nieuwe wapens 
te toetsen of deze wapens zijn toegestaan onder het internationaal recht. Volgens een 
aantal staten is het bestaande recht afdoende om de ontwikkeling en het gebruik van 
autonome wapens te reguleren en is een specifiek verbod niet nodig.  

Ten derde, veel Staten achten om verschillende redenen een verbod niet haalbaar. De CCW 
kan enkel tot besluitvorming komen door middel van consensus. Tot op heden hebben 
slechts 14 staten zich uitgesproken vóór een verbod.5 De overgrote meerderheid is tegen 
een verbod en/of ondersteunt alternatieve mogelijkheden zoals een toelichting op het 
huidige recht door middel van een interpretative guide, delen van een transparanter Artikel 
36-review-proces, een code of conduct en het ontwikkelen van een concept van 
betekenisvolle menselijke controle (Meaningful Human Control). Het dient geen nadere 
uitleg dat door dit gebrek aan draagvlak een verbod in de CCW onhaalbaar is.  

Een andere regelmatig terugkerende reden die een verbod een ‘moonshot’ doet lijken, is 
het gebrek aan consensus over definities. De vraag is dan ook: een verbod waarop? Staten 
blijven uiteenlopende begrippen hanteren en verschillende interpretaties toepassen, 
waardoor formele discussies moeilijk worden gemaakt en onderhandelingen zo goed als 
onmogelijk zijn.6 Tot slot, er is een heel praktische reden waarom er deze maand geen 
verbod zal komen of onderhandelingen daarover zullen plaatsvinden, namelijk: het 
mandaat. In december 2016 is, na uitgebreide onderhandelingen, een mandaat 
overeengekomen dat stelt dat de GGE in 2017 zal onderzoeken en overeenkomen “possible 
recommendations on options related to emerging technologies in the area of LAWS.”7 Dat 
hier niet wordt gesproken over een verbod of onderhandelingen daartoe is geen toeval. 
Kortom, er is geen onderhandelingsmandaat en dus zal de GGE deze maand überhaupt geen 
(onderhandelingen over een) stemming houden.  

De Nederlandse positie 

Er zijn ongetwijfeld staten en organisaties — met name ngo’s, zoals PAX en Human Rights 
Watch, die gezamenlijk campagne voeren tegen de zogeheten “Killer Robots” — die hun 
steun voor een verbod zullen uitspreken tijdens de GGE van deze maand. De hoeveelheid 
staten die zich aansluit bij de oproep tot een verbod in de CCW stijgt, hoewel minimaal, 
ieder jaar. Het is niet verrassend dat landen als Cuba, Pakistan en Egypte uitgesproken 
voorstanders zijn van een algeheel en preventief verbod op autonome wapens. De groep 
tegenstanders, daarentegen, is niet alleen significant groter, het zijn ook juist de landen die 
het meest technologisch vooruitstrevend zijn en investeren in de desbetreffende of 
vergelijkbare technologieën. Westerse landen, waaronder Nederland en alle andere NAVO-
leden, steunen een verbod niet. Op 4 maart 2016 schreef het kabinet dat het een verbod of 
moratorium onhaalbaar acht en in de expert meetings van de afgelopen jaren gaf Nederland 
herhaaldelijk aan zich niet achter een verbod te scharen.8 Hoewel de argumenten onderling 
verschillen en er geen algemeen NAVO-standpunt is betreffende autonome wapens, lijkt 
ook het bondgenootschap deze koers te varen. Zo nu en dan komen er artikelen, workshops 
en onderzoeken naar buiten waarin de NAVO uitspraak doet over ethische en juridische 



aspecten, operationele uitdagingen en technologische ontwikkelingen, maar dit is geen 
beleid of officieel NAVO-standpunt.9 

Het gebrek aan steun voor een verbod betekent niet dat Nederland van mening is dat er 
niets dient te gebeuren in de CCW. Nederland erkent dat met de ontwikkeling van 
autonome wapens risico’s en gevaren kunnen ontstaan die geadresseerd moeten worden in 
internationaal verband. Een alternatieve benadering waar Nederland in investeert is de 
ontwikkeling van een concept van betekenisvolle menselijke controle dat een waarborg zou 
moeten zijn voor verantwoorde ethische en juridische besluitvorming bij de toepassing van 
geweld. Het concept van betekenisvolle menselijke controle is met 27 steunbetuigingen in 
de CCW een van de meest populaire benaderingswijzen. Desondanks is er geen consensus 
over de vorm of de invulling van het concept. Volgens Nederland is het concept bedoeld als 
een standaard die afleidbaar is uit bestaande regelgeving en gebruiken zoals het targeting 
process en is het niet noodzakelijk om voor dit concept aanvullende of nieuwe regelgeving 
op te stellen. Ten aanzien van de inhoudelijke uitwerking stelt Nederland dat er sprake is 
van betekenisvolle menselijke controle wanneer mensen geïnformeerde, bewuste keuzes 
maken over het gebruik van wapens, op basis van adequate informatie over het doel, over 
het wapen en over de context waarin de inzet van het wapen plaatsvindt. Het kabinet 
benadrukt hierbij het belang dat mensen voldoende zijn getraind, en acht het noodzakelijk 
dat het wapen zodanig is ontworpen en in een realistische operationele omgeving is getest. 

Een ander kernpunt dat door veel staten wordt gesteund — waaronder Nederland, Groot-
Brittannië, Duitsland, Zweden en Frankrijk — is het belang van internationale informatie-
uitwisseling en het transparanter maken van bestaande Artikel 36-procedures, oftewel de 
juridische toetsing van nieuwe wapens, middelen en methoden van oorlogvoering. 
Gedurende de expert meetings in 2016 refereerden meer dan dertien staten aan het belang 
van deze procedures. In de afgelopen jaren heeft ook Nederland zich in CCW-verband 
ingezet op het belang van dit artikel. Tot slot, Nederland heeft gedurende de expert meeting 
van afgelopen jaar aangegeven voorstander te zijn van de ontwikkeling van een 
interpretative guide. Deze zou een interpretatie van het bestaande recht kunnen geven en 
een voorlichtende en educatieve functie kunnen vervullen bij de inzet van autonome 
wapens. Hoewel er wel degelijk ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van deze 
alternatieve oplossingen — zoals interstatelijke workshops, onderzoeksprojecten en 
working-papers — is internationale consensus in de CCW nog ver te zoeken.  

Conclusie 

Hoewel de CCW zich richt op het verbieden of beperken van het gebruik van bepaalde 
conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een 
niet-onderscheidende werking te hebben, is de ontwikkeling van een verbod of restrictie 
met betrekking tot autonome wapens nog lang niet in zicht. Het is duidelijk dat 
Statenpartijen het nog niet eens kunnen worden en zonder deze consensus is 
besluitvorming in de CCW onmogelijk. De media schetsen daarentegen een heel ander 
beeld. Zeker in de afgelopen maanden is er een golf van mediareacties ontstaan die 
concluderen dat, nu zelfs belangrijke tech-bedrijven aangeven een verbod te willen, het de 
hoogste tijd is voor de CCW om dit verbod in te stellen. Echter, dit bericht is niet alleen 
foutief, het geeft ook een verkeerd beeld van de huidige staat van besprekingen in de CCW 
— een verbod is in dit huidige klimaat uitermate onrealistisch.  



Dat betekent niet dat we geen verwachtingen mogen hebben van de komende GGE-
besprekingen. Er zijn meerdere constructieve alternatieven gepresenteerd (zoals de 
ontwikkeling van een concept van betekenisvolle menselijke controle, openheid betreffende 
Artikel 36-procedures, een interpretative guide) om vooruitgang te kunnen boeken. Dit is 
hoognodig, want er zijn veel uitdagingen, risico’s en gevaren die ontstaan met de 
ontwikkeling van autonome technologie — zowel voor civiele als militaire applicaties. In 
plaats van ons blind te staren op de Terminator-dystopie en een verbod te eisen, is het de 
hoogste tijd dat staten — maar ook de maatschappij — zich over de urgentere vragen10 
buigen en werken aan constructieve en realistische alternatieven om risico’s en gevaren die 
voortvloeien uit de ontwikkeling en het gebruik van autonome technologie te beperken. De 
CCW is in het verleden veelvuldig beschuldigd van een ‘aim-low-go-slow’-instelling; laten we 
hopen dat staten in de discussie over autonome wapens het tegendeel zullen bewijzen. 

Merel Ekelhof is promovenda aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit 
Amsterdam. 

                                                      
1 Bruggeling, S., ‘Hoe robots ons kunnen helpen in tijden van oorlog’ (9 september 2017), Volkskrant, 
beschikbaar via: www.volkskrant.nl. 
2 Teffer, P., ‘Killer robots debate shortened by unpaid bills’ (7 september 2017), EU Observer, 
beschikbaar via: https://euobserver.com. 
3 Future of Life Institute, ‘An Open Letter to the United Nations Convention on Certain Conventional 
Weapons’ (2017), beschikbaar via: https://futureoflife.org. 
4 Erwin, S., ‘Defense Technologists Divided Over Killer Robots’ (24 augustus 2017), Real Clear 
Defense, beschikbaar via: www.realcleardefense.com. 
5 Campaign to Stop Killer Robots, ‘Country views on Killer Robots’ (14 april 2016), beschikbaar via: 
www.stopkillerrobots.org.  
6 Ekelhof M.A.C., ‘Complications of a Common Language: Why it is so Hard to Talk about 
Autonomous Weapons’, Journal of Conflict and Security Law 22:2 (1 juli 2017) 311-331. 
7 United Nations Office at Geneva, 2017 Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous 
Weapons Systems (LAWS), beschikbaar via:  www.unog.ch.  
8 Kabinetsreactie op AIV/CAVV-advies ‘Autonome wapensystemen: de noodzaak van betekenisvolle 
menselijke controle’ (4 maart 2016), beschikbaar via: http://aiv-advies.nl.  
9 Zie bijvoorbeeld: NATO Allied Command Transformation, Innovation Hub, ‘How to Counter 
Unmanned Autonomous Systems?’, beschikbaar via: http://innovationhub-act.org. Andrew Williams 
and Paul Scharre (eds), ‘Autonomous Systems – Issues for Defence Policy Makers’ (2015), NATO 
Headquarters Supreme Allied Commander Transformation, beschikbaar via: www.act.nato.int. En 
Joint Air Power Competence Center, ‘Future Unmanned System Technologies – Legal and Ethical 
Implication of Increasing Automation’ (2016), beschikbaar via: www.japcc.org.  
10 Denk bijvoorbeeld aan: hoe kunnen we komen tot een veilige ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie? Aan welke values dienen autonome systemen zich te houden? Hoe kunnen we komen 
tot een werkbare definitie? Hoe gaan we om met verantwoordelijkheidsvragen?     

http://www.volkskrant.nl/
https://euobserver.com/
https://futureoflife.org/
http://www.realcleardefense.com/
http://www.stopkillerrobots.org/
http://www.unog.ch/
http://aiv-advies.nl/
http://innovationhub-act.org/
http://www.act.nato.int/
http://www.japcc.org/

