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De "Kuratas" robot in Tokyo, november 2012. De militaire robot kan bestuurd worden 
door een piloot of via een smartphone. Het is bewapend met een futuristisch wapen-
systeem waaronder een raketlanceerinstallatie.
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Autonome wapensystemen in het 
licht van het humanitair recht  
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Kapitein-commandant Cindy Birmann, juriste, is sinds 2012 verbonden aan de leerstoel Recht 

van de Koninklijke Militaire School, en is gespecialiseerd in het internationaal humanitair 

recht. Voordien was ze tewerkgesteld als juridische adviseur (LEGAD) bij de Algemene Directie 

Juridische Steun en Bemiddeling, Internationaal Recht.

Une machine a-t-elle le droit de tuer ? La robotisation crois-
sante, stimulée par l’essor extraordinaire des technologies de 
l’information et de la communication, est en train de changer 
notre manière de faire la guerre en y intégrant une nouvelle 
dimension où l’intervention humaine sur le champ de bataille 
sera limitée voire non présente. 

Depuis 2012, une vague de protestation est lancée par des orga-
nisations non gouvernementales coordonnées par Human Rights 
Watch en vue d’interdire préventivement les « robots tueurs » au 
vu des questions éthiques et juridiques posées par ces derniers. 
Ces craintes sont-elles justifiées au regard du droit international 
humanitaire ? Quels sont les véritables enjeux juridiques liés 
au développement des systèmes d’armes dits autonomes et est-il 
possible d’y faire face au vu des avancées technologiques ? 

Het laatste decennium van de twintigste eeuw luidde het begin van de digitale 
revolutie die tot de vooruitgang op het gebied van robotica en informatietech-
nologieën leidde. Niet alle belangrijke innovaties op het vlak van autonome wa-
pensystemen lijken verre toekomstmuziek. Sommige ontwikkelingen zijn nu al 
mogelijk of in de nabije toekomst, terwijl andere misschien tot de sciencefiction 
zullen blijven behoren. De technologische ontwikkelingen hebben niet alleen 
onze horizon verbreed, maar zullen ongetwijfeld onze toekomstige manier van 
oorlogsvoering diepgaand veranderen. 

Bedrijfsvoering – Management
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Heel wat legers in de wereld maken immers al langer gebruik van onbemande 
systemen die in hoge mate automatisch kunnen werken. De snelle technologi-
sche vooruitgang versterkt de trend naar meer geautomatiseerde en autonomere 
functies van wapensystemen. 

De ontwikkelingen op dit vlak hebben tot doel wapensystemen slimmer en sneller 
te maken en ook een menselijke controle in real time in te dijken. Het voordeel 
van een machine in een besluitvormingsproces bestaat erin dat de risico’s voor 
de burgers verminderen door een nauwkeuriger en een meer gecontroleerd ge-
richt vuren dat ontdaan is van menselijke emoties die soldaten kunnen voelen, 
zoals angst of wraak.

Hierbij moet wel worden vermeld dat het concept van volledige autonomie van 
wapensystemen controversieel is. Het vormt de inzet van vele debatten bin-
nen de internationale gemeenschap, zowel bij de auteurs van de rechtsleer als 
bij niet-gouvernementele organisaties (ngo’s). Het is niet de bedoeling van dit 
artikel de verschillende opinies en definities in detail te bespreken. Wel is het 
de bedoeling de lezers erop te wijzen dat dit technisch aspect echt belangrijk 
en uitdagend is in het debat rond de autonome wapensystemen. 

Ten behoeve van dit artikel wordt een autonoom wapensysteem gedefinieerd als een 
systeem om doelwitten te selecteren en aan te vallen zonder menselijke tussenkomst. 

leVendig en loPend deBaT

Ngo’s hebben een belangrijke rol gespeeld bij de internationale sensibilisering 
voor de ethische en juridische aspecten van autonome wapens.

Op 12 november 2012 heeft Human Rights Watch (HRW), in samenwerking met 
de International Human Rights Clinic (IHRC) van de Harvard Law School, 
een verslag gepubliceerd getiteld “Losing Humanity: the Case against Killer 
Robots”. In dit verslag poneert Human Rights Watch dat volledig autonome 
wapensystemen niet aan de basisbeginselen van het recht van gewapende 
conflicten voldoen. Daarom pleit het rapport voor een preventief verbod op de 
ontwikkeling, de productie en het gebruik van volledig autonome wapens op 
internationaal en nationaal niveau.

Op het initiatief van HRW volgde de lancering van een campagne tegen de kil-
ler robots, onder leiding van een internationale coalitie van ngo’s. De campagne 
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probeerde om vanuit de civiele samenleving een gecoördineerde oproep tot stand 
te brengen met het oog op een verbod op de ontwikkeling van volledig autonome 
wapensystemen. De organisatoren van deze campagne waren hierbij geïnspireerd 
door hun eerdere ervaringen en wilden de burgers overtuigen van een dringend 
verbod op antipersoonsmijnen, clusterbommen en verblindende lasers.

Onder de invloed van de campagne “Stop Killer Robots” hebben de Verenigde 
Naties (VN), onder de auspiciën van de Conventie over conventionele wapens 
(CCW) van 1980, een debat binnen de internationale gemeenschap op gang 
gebracht in 2014. De bedoeling was een algemene en informele uitwisseling 
van standpunten te initiëren over technische, ethische en legale kwesties. Het 
was ook de gelegenheid voor de lidstaten van het CCW om standpunten over 
hun nationale beleidspositie uit te wisselen. Tot nu toe hebben de lidstaten 
geen eenstemmige aanbevelingen geformuleerd over het opstellen van een 
eventueel nieuw protocol over een verbod of een beperking van dit soort wa-
pens. Het lopende debat zal ongetwijfeld doorgaan onder de auspiciën van de 
herzieningsconferentie van het CCW die in 2016 plaatsvindt. 

Recentelijk heeft de NAVO eveneens de discussie gevoerd in de vorm van een 
samenwerkingsproject tussen negentien staten, de NAVO en de Europese Unie. 
Het programma wordt geleid door de NATO Headquarters Supreme Allied 
Commander Transformation (HQ SACT) en uitgevoerd onder de auspiciën van 
de Multinational Capability Development Campaign (MCDC). De bedoeling 
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van het project is de leden van de coalitie een beter inzicht te verschaffen in de 
specificiteit van autonome systemen en aanbevelingen te formuleren over de 
wettelijke, operationele, technische en menselijke aspecten van deze systemen. 

Zelfs als de discussies binnen de VN en de NAVO tot nu toe informeel blijven, 
toont het ongetwijfeld de wil aan van de internationale gemeenschap voor een 
collectieve benadering van deze verschillende technische, ethische en wettelijke 
bezorgdheden over de autonome wapensystemen. 

PosiTionering Van sTaTen 

Tot op heden hebben slechts twee staten een officieel beleidsstandpunt rond 
het gebruik van autonome wapensystemen ingenomen en kenbaar gemaakt: het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Het Verenigd Koninkrijk benadrukt in zijn standpunt dat volledig autonome 
wapens niet toegelaten worden en dat operaties met wapensystemen altijd onder 
menselijke controle moeten uitgevoerd worden. 

Het onder de “DoD Directive 3000.09 on Autonomy in Weapon Systems” 
opgenomen beleidsstandpunt van de Verenigde Staten voorziet in drie ver-
schillende wettelijke regimes die gebaseerd zijn op drie types wapensystemen: 
semiautonome wapens, autonome wapens met menselijke controle en volledig 
autonome wapens (cf. DoD Directive 3000.09 voor de definitie van de VS). 

Het gebruik van semiautonome wapens (wapens met menselijke inzet voor de 
selectie van het doelwit) is door de VS toegelaten om dodelijk en niet-dodelijk, 
kinetische of niet-kinetisch geweld toe te passen. De onbemande vliegtuigen 
met gps geleide bommen en de intercontinentale ballistische raketten zijn 
voorbeelden van dit type wapen. 

Het gebruik van autonome wapens onder menselijke controle wordt als wette-
lijk beschouwd indien deze worden ingezet voor operaties tegen voertuigen en 
materiele doelwitten, maar enkel in lokale defensieve operaties. Ten slotte is het 
aanwenden van een volledig autonoom wapen aanvaardbaar volgens de VS in 
niet-dodelijke situaties zoals elektronische jamming van materiele doelwitten. 
In hun beleid benadrukken de VS ook dat autonome wapens zodanig moeten 
worden ontwikkeld dat de bevelhebbers steeds een menselijk oordeel kunnen 
blijven uitoefenen over het gebruik van geweld. 
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Zelf als de andere staten tot nu toe geen officieel beleidsstandpunt hebben 
ingenomen, zijn sommige landen betrokken bij dit lopende debat. Zo heeft een 
Belgische delegatie deelgenomen aan de conferenties van 2014 en 2015 binnen 
de CCW-vergadering. Na de CCW-vergadering kwam een interdepartementale 
samenwerking tot stand, onder leiding van de FOD Buitenlandse Zaken, om na 
te gaan of België een rol kan spelen in toekomstige vergaderingen. 

Sinds 2015 bestaat er binnen de Koninklijke Militaire School een interdepar-
tementale onderzoekpool Human-Machine Interaction (HUMAIN) waarvan 
de bedoeling is een expertise uit te bouwen met betrekking tot de interactie 
tussen mens en machine in militaire context. 

een VerPlichTe Beoordeling 

Naast dit zeer levendige en lopende debat binnen de internationale gemeen-
schap is het ook nuttig om de aandacht te vestigen op het juridische kader dat 
tot stand kwam met het oog op de ontwikkeling en het gebruik van autonome 
wapensystemen. 

Vooreerst is het belangrijk om te stellen dat de technologie en de verschillende 
innovaties op het vlak van autonome wapensystemen niet in een juridisch 
vacuüm plaatsvinden. Het internationaal humanitair recht lijkt een voldoende 
wettelijk kader te bieden om de problematiek van autonome wapensystemen 
op te vangen. 

Een van de belangrijkste beginselen van het humanitair recht is het feit dat de 
keuzevrijheid voor de strijdkrachten betreffende hun middelen en methodes 
van oorlogvoering niet onbeperkt is. Het humanitair recht verbiedt of beperkt 
niet alleen het gebruik van bepaalde wapens, middelen of methoden van oor-
logsuitvoering, maar gaat ook over de uiteenzetting van regels om de naleving 
van deze verboden en beperkingen door de staten te garanderen. Zo bevat het 
Eerste Aanvullend Protocol bij de Conventies van Genève van 12 augustus 1949 
in zijn artikel 36 een mechanisme om de (on)wettelijkheid van elke nieuw wapen 
te bepalen. Gedurende de studie, ontwikkeling, aanschaffing of invoering van 
elke nieuw wapen is elke staat verplicht om de rechtmatigheid van dit wapen 
aan het internationaal recht te toetsen.

In België bijvoorbeeld zag door een interne regeling (AOJ-836 van 18 juli 2002) 
een beoordelingscommissie, genaamd “Commissie voor de Juridische Beoorde-
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ling van nieuwe wapens en nieuwe middelen of methodes van oorlogsvoering” 
het levenslicht binnen het ministerie van Landsverdediging. 

Artikel 36 biedt reeds een belangrijke steun voor de ontwikkeling van auto-
nome wapensystemen en de erbij horende juridische implicaties. Deze steun 
kan zeker verbeteren dankzij een betere implementatie van dit mechanisme 
binnen de internationale gemeenschap door, bijvoorbeeld, het aannemen van 
een soort gemeenschappelijke en algemeen aanvaarde gedragscode die uitlegt 
hoe de staten hun analyse over de rechtmatigheid van autonome wapensyste-
men moeten uitvoeren. Een andere piste kan ook de ontwikkeling zijn van een 
platform tussen staten om hun juridische beoordeling betreffende de betrokken 
wapens te delen. 

criTeria Van Beoordeling 

Voor deze wapenbeoordeling dienen alle criteria vervat in het internationaal 
recht in aanmerking te komen. Voor dit artikel wordt er echter enkel uitgegaan 
van het internationaal humanitair recht.

Momenteel bestaan er geen specifieke regels, ook niet in het gewoonterecht, die 
de autonome wapensystemen in het bijzonder verbieden of beperken. Nochtans 
vereist de rechtmatigheid van een wapensysteem dat men zich buigt over een 
aantal algemene verboden of beperkingen vervat in het internationaal huma-
nitair recht. 

Het internationaal humanitair recht betreffende de wapensystemen onderscheidt 
twee invalshoeken. De eerste richt zich op de wettelijkheid van het wapensys-
teem en verwijst naar wat de rechtsleer “weapon law rules” noemt. De tweede 
invalshoek gaat over de wettelijkheid van het gebruik van dit soort wapen on-
geacht het feit of het wapen op zich legaal is, de zogenoemde “targeting law”. 

De weapon law bevat een aantal verboden zoals, onder andere, het verbod op 
wapens met niet-onderscheidend effect, het verbod op wapens die overbodige 
letsels of onnodig leed veroorzaken en het verbod op wapens die zware schade 
toebrengen aan het milieu. Op basis van een analyse bettreffende deze verbo-
den blijkt dat de autonome aard van het platform of van het afvuurmechanisme 
geen directe invloed zal hebben op de effecten (al dan niet controleerbaar) van 
het wapen, de graad of de aard van het letsel of het bij het vijandig personeel 
veroorzaakte leed of de op het natuurlijke milieu verwachte effecten.
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Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de autonome aard 
van het platform en anderzijds het afvuurmechanisme of de gebruikte muni-
tie. Het is alleen wanneer een autonoom systeem wordt voorzien van wapens 
of munitie die geen gericht effect hebben, die overbodig leed of buitensporige 
verwondingen veroorzaken, dan wel tot aanzienlijke, langdurige en ernstige 
schade aan het milieu leiden, dat het op zich als onrechtmatig zal worden 
beschouwd. In dat geval heeft het onwettige karakter van het wapensysteem 
inderdaad niets te maken met het autonome karakter, maar alles met de aard 
van de wapens of munitie.

Wat de targeting law betreft, moeten de autonome wapensystemen getoetst 
worden aan drie belangrijke principes: het discriminatieprincipe, het principe 
van de proportionaliteit en de verplichting tot het nemen van voorzorgsmaat-
regelen. Uit de analyse van de targeting law blijkt dat de toepassing van de drie 
doelbestrijdingsprincipes in belangrijke mate een technische uitdaging blijft bij 
de ontwikkeling van autonome wapensystemen, en zeker in het huidige asym-
metrische slagveld. Zal een machine al dan niet in staat zijn om het onderscheid 
te maken tussen een strijder, een burger of een “buiten gevecht gestelde” persoon 
enerzijds, en tussen een militair doelwit en burgerlijke goederen anderzijds? 

De praktische toepassing op het slagveld van deze principes is alweer niet een-
voudig en stelt vaak grote problemen, zeker voor de militairen. Het gebruik van 
autonome wapensystemen is alleen wettig als het gebruik in overeenstemming is 
met het discriminatieprincipe, het proportionaliteitsprincipe en de verplichting 
tot het nemen van voorzorgsmaatregelen.

Hierbij wordt opgemerkt dat de toepassing van deze doelbestrijdingsprincipes 
op een bepaalde subjectiviteit steunt. Er bestaat immers geen standaardfor-
mule om zowel de bijdrage tot de krijgsverrichtingen en het duidelijk militaire 
voordeel te beoordelen als de waarde van mensenlevens te evalueren tegenover 
het vernielen van een specifiek militair doelwit. Deze verschillende evaluaties 
moeten steeds geval per geval worden gemaakt. 

De te nemen beslissingen om aan de vereisten van deze principes te voldoen 
(zoals het bepalen of een strijder buiten strijd is, de proportionaliteitsafweging, 
de keuze van aanvalsmethoden …) hebben tot nog toe enkel betrekking op een 
menselijk oordeel dat per definitie grotendeels subjectief blijft. De besluitvor-
ming door machines vereist dat deze subjectiviteit zich zou moeten vertalen in 
bepaalde objectieve criteria (bv. door het bepalen van het aantal burgerslacht-



128

Autonome wapensystemen in het licht van het humanitair recht

offers dat buiten verhouding staat tot het militaire voordeel dat een aanval zal 
opleveren). De moeilijkheid bestaat erin deze objectieve criteria toe te passen 
in overeenstemming met het humanitair recht. Bovendien dienen deze criteria, 
eens bepaald, ook op technisch vlak te worden vertaald. 

Tot besluit kan men stellen dat momenteel een autonoom wapensysteem deze 
complexe en moeilijke beoordeling niet kan maken. Dit neemt echter niet weg 
dat technologische innovaties ooit ervoor kunnen zorgen dat de autonome 
wapensystemen aan de vereisen van de targeting law voldoen. In de toekomst 
kan dit positief evolueren, afhankelijk van de toekomstige technologische voor-
uitgang, namelijk de ontwikkelingen gebaseerd op kunstmatige intelligentie.

conclusie 

De huidige ontwikkeling van autonome wapensystemen zal zonder twijfel een 
impact hebben op onze toekomstige manier van oorlogsvoering. Door de aan-
dacht van bepaalde ngo’s en media en door het gebruik van semiautonome dro-
nes hebben deze systemen bij de internationale gemeenschap veel aan belang 
gewonnen, waardoor de discussie over hun wettelijke en ethische karakter 
bijzonder actueel is. Hieruit blijkt dat een gemeenschappelijke aanpak van dit 
soort wapen moeilijk maar noodzakelijk is. 

De autonome wapensystemen zullen binnenkort op de politieke agenda van de 
VN staan. Een informele expertmeeting binnen de Conventie over conventionele 
wapens (CCW) zal in april 2016 plaatsvinden. Gedurende een week zullen meer 
dan honderd staten over de juridische, ethische en operationele aspecten van 
deze wapensystemen spreken, met de bedoeling te discussiëren over wat er met 
autonome wapensystemen moet gebeuren op de vijfde herzieningsconferentie 
van de CCW eind 2016. Het zal misschien een goede gelegenheid zijn voor België 
om een officieel standpunt bekend te maken en bijgevolg om een actievere rol 
in dit debat te spelen.

Dit artikel wenste na te gaan in welke mate nieuwe technologieën indruisen 
tegen het humanitair recht. Het is vooreerst belangrijk vast te stellen dat de 
ontwikkeling van autonome wapensystemen niet in een juridisch vacuüm plaats-
vindt. Ten tweede kan niet ontkend worden dat een autonoom wapensysteem 
op technisch vlak momenteel nog niet in staat is om aan de vereisten van de 
targeting law te voldoen. 
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Nochtans lijkt het tegenwoordig op juridisch vlak, rekening houdend met de twee 
bovenvermelde vaststellingen, niet noodzakelijk om de nieuwe wapentechnologie 
aan de hand van een internationaal en multilateraal verdrag te beperken of te 
verbieden. Dat is vanuit ethisch oogpunt misschien niet zo vanzelfsprekend …

Dit alles neemt niet weg dat autonome wapensystemen ook nog heel wat andere 
juridische problemen stellen, zoals op het gebied van de aansprakelijkheid en 
mensenrechten. 

Deze vragen zullen de komende jaren zeker het zeer boeiende debat over de 
problematiek van de autonome wapensystemen blijven voeden.

Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be
q

Trefwoorden: autonome wapensystemen, humanitair recht, beoordeling, 

discriminatie, proportionaliteit.


