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De auto beslist over
leven en dood
door Paul Bots

aar zit je dan in je mooie, nieuwe, zelfrijdende auto. Terwijl je door een rustige woonstraat zoeft, steekt plotseling een kind over. Er is geen ontsnappen aan. Dit wordt hoe dan ook een
aanrijding. De enige vraag is: laat de
computer je auto tegen het kind botsen of ‘parkeert’ hij frontaal tegen een boom?
Een moeilijke afweging. Zo moeilijk zelfs, dat die keuze
volgens internationale verdragen niet aan een computer
overgelaten mag worden. Dat is misschien ook wel het
beste, stelt Melinda Müller. Zij doet promotie-onderzoek
naar de juridische aspecten van zelfrijdende auto’s aan de
Universiteit van het Zwitserse St. Gallen. „Ik denk dat systemen in staat moeten zijn een ethisch dilemma te herkennen en dan de controle over moeten dragen aan de bestuurder”, aldus Müller.
Dat klinkt logisch, maar in het voorbeeld van het overstekende kind is het niet realistisch. Als bestuurder heb je
simpelweg te weinig tijd om een goede keuze te kunnen
maken, concludeert de Amerikaanse onderzoeker Noah J.
Goodall in een artikel dat binnenkort verschijnt in het wetenschappelijke blad Transportation Research Record. De
zelfrijdende auto kan wel waarschuwen voor een gevaarlijke situatie, maar voordat de inzittende het stuur heeft
overgenomen, is het al te laat. Zeker in een situatie waarbij iemand langere tijd niet zelf hoeft op te letten, is alertheid ver te zoeken, stelt Goodall.
De komst van de zelfrijdende auto verandert de blik op
verkeersveiligheid definitief. Sinds de uitvinding van de
auto beslist de bestuurder in een fractie van een seconde
over leven en dood. Of dat bewust gebeurt, is maar de
vraag. In de zelfrijdende auto neemt de computer die letterlijk levensgrote beslissing. Dat gebeurt wél bewust,
want de computer is vooraf geprogrammeerd. Juist op dat
punt liggen de enorme, ethische dilemma’s waar momenteel nog vooral wetgevers en fabrikanten op stuiten, maar
waar uiteindelijk ook de gebruiker mee te maken gaat krijgen. Het is de programmeur van de autofabrikant die feitelijk, misschien al jaren voordat het ongeluk plaatsheeft, beslist wie de grootste overlevingskans heeft. Dat lijkt verstandig. Want de keuze hoeft niet in een fractie van een seconde gemaakt te worden. De programmeur kan er desgewenst maanden over nadenken. Maar toch. De menselijke
moraal is zo complex, dat die niet in software te vangen is,
stelt Goodall.
De onderzoeker gebruikt het voorbeeld van een volle bus
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die op een brug op de verkeerde weghelft terechtkomt.
Om slachtoffers te beperken, kan de zelfrijdende tegemoetkomende auto het best door de vangrail van de brug af rijden. Het leven van alle buspassagiers is gered. Er is maar
één slachtoffer: de inzittende van de zelfrijdende auto.
Maar wat als er maar een, twee of drie mensen in de bus
zitten? En maakt het wat uit of het volwassenen zijn of
kinderen? Een vrouw maakt meer kans te overlijden bij
een aanrijding dan een man. Een oudere komt sneller om
dan een 20-jarige. Moet de computer van de zelfrijdende
auto daar rekening mee houden, vraagt Goodall zich hardop af. De computer kan ook geprogrammeerd worden om
de financiële schade zo klein mogelijk te houden. De zelfrijdende auto zal dan altijd tegen de goedkoopste tegenligger moeten botsen.
Wie een lelijke eend rijdt, hoeft zich echter geen zorgen
te maken. Volgens onze normen gaat een mensenleven immers boven geld. Dus kan de zelfrijdende auto het best tegen de veiligste tegenligger knallen. „De Volvo zou in zo’n
geval een ideale botspartner kunnen zijn”, redeneert Jilles
Smids, promovendus aan de afdeling Ethiek en Filosofie
van de Technische Universiteit in Eindhoven. Dat lijkt logisch. Maar wie wil er nog een Volvo als hij weet dat zijn
auto het vaakst uitgezocht zal worden om tegenaan te botsen? Als je weet dat de zelfrijdende tegenligger een geschikte stevige botspartner uitzoekt, is het misschien juist
veiliger in een lelijke eend te rijden. Dat vergroot de kans
dat je de dans ontspringt. Net zoals een vrouw vaker de
dans zal ontspringen dan een man, en een bejaarde ook vaker wordt ontzien om de kans op dodelijke slachtoffers te
verkleinen. Is dat eerlijk? Goodall: „Velen zullen het als oneerlijk ervaren. Niet alleen omdat sprake is van discriminatie, maar ook omdat de mensen die betaald hebben voor
extra veiligheid nu een doelwit worden, terwijl de mensen die er niet voor betaalden, worden gespaard. Dat een
computer de beslissing heeft genomen, is geen troost.”

wetenschap

Wie koopt er een auto die
doelbewust zijn bestuurder
de dood in jaagt, om andere
levens te redden? De opkomst van de zelfrijdende
auto verandert onze blik op
veiligheid definitief.

Historie zelfrijdende auto ● 1994: Het Duitse leger test samen met autofabrikant Daimler-Benz zelfrijdende auto’s. ● 1995: Ook in de Verenigde Staten gaat een zelfsturende auto de weg op. De ontwikkelingen gaan daarna snel. ● 2007:
Er wordt een parcours door bewoond gebied uitgezet dat door drie zelfrijdende auto’s met succes wordt afgelegd binnen de
vooraf bepaalde tijd. ● 2010: Internetbedrijf Google maakt wereldkundig dat het met zeven zelfrijdende auto’s in totaal
140.000 kilometer over de openbare weg heeft gereden. Daarbij hoefde maar sporadisch door mensen ingegrepen te worden.
● 2013: Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen rijdt de eerste kilometers met een zelfrijdende auto over de Nederlandse openbare weg. Deze ‘DAVI’ moest overigens regelmatig bijgestuurd worden. ● 2014: Het is al niet meer bijzonder dat auto’s
zichzelf kunnen inparkeren of automatisch afstand van hun voorganger houden. Mercedes en BMW hebben al modellen die in
de file zelf blijven aansluiten. Het zijn niet alleen de dure merken die deze snufjes toepassen. Renault komt binnenkort met een
prototype van een elektrische auto die, tot 30 kilometer per uur, zelfstandig kan rijden en inparkeren.

Terwijl juristen, fabrikanten en ontwerpers zich focussen
op de techniek en de wettelijke beperkingen rond de zelfrijdende auto, blijft de ethische discussie daar ver bij achter. Dat blijkt als op 12 november 2013 zo’n beetje iedereen
die in Nederland betrokken is bij de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s verzameld is bij de Amsterdam Rai. Minister Melanie Schultz van Haegen rijdt die dag over de A10
in de DAVI, de auto van het Dutch Automated Vehicle
Initiative. Het zijn de eerste Nederlandse kilometers in
een zelfrijdende auto op de openbare weg. Over tien jaar
rijdt 60 procent van de auto’s zelfstandig, voorspelt de minister. En over twintig jaar doen alle auto’s dat. Deskundigen van TNO, RDW, TU Delft en het ministerie lopen
trots rond bij de presentatie. Maar geconfronteerd met de
vraag ‘bots je tegen een kind of tegen een boom’, worden
toch vooral de schouders opgehaald. Het is een te theoretische situatie, is de reactie voordat de vraag wordt weggewuifd.
Schultz wijst tijdens de bijeenkomst vooral op de veiligheid van de zelfrijdende auto. Die kan het aantal ernstige
ongelukken fors terugdringen, denkt ze. Een standpunt
dat vaak te horen is in de wereld van politici en industrie.
Waarom accepteer je in Nederland jaarlijks zo’n zeshonderd verkeersdoden, terwijl het veiliger kan met een computergestuurde auto? Maar is de zelfrijdende auto wel zo
veilig? Statistisch is het bewijs ver te zoeken, stelt Goodall.
Er is te weinig ervaring opgedaan met zelfrijdende auto’s.
Wil je bewijzen dat dankzij de zelfrijdende auto minder
doden vallen, dan moet die een half miljard kilometer rijden zonder dat er dodelijke slachtoffers vallen. De teller
van de bekendste zelfrijdende auto, de Google Car, stond
een jaar geleden ‘pas’ op 700.000 kilometer. Tijdens die ritten was er één klein ongeluk. Volgens Google gebeurde
dat op een moment dat er een mens achter het stuur zat.
Ondanks het ontbreken van statistisch bewijsmateriaal
lijkt de veiligheidsdiscussie al lang beslecht. Voorzichtig

“

Als de zelfrijdende
auto waarschuwt voor
gevaar, is het al te laat
Onderzoeker Noah Goodall

begint de sector nu ook oog te krijgen voor de ethische discussie, constateert Anders Sandberg. De Zweed deed, samen met Heather Bradshaw, aan de Britse Oxford University onderzoek naar de ethiek achter de zelfrijdende auto.
„Van de problemen bij het ontwikkelen van zelfrijdende
auto’s zit 99 procent in de techniek. Pas als die faalt, komt
de ethiek om de hoek kijken”, stelt hij. „De vraag is dan:
wat is de minst foute reactie in een slechte situatie? In het
ideale geval neemt de auto het besluit dat de eigenaar ook
genomen zou hebben. En dan liefst nog iets beter.” In de
praktijk zal een fabrikant echter geneigd zijn te kiezen
voor de veiligheid van de chauffeur, is de verwachting van
deskundigen. De chauffeur is immers hun klant, en veiligheid is een verkoopargument. Immers, wie koopt er nou
een auto die op eigen houtje zijn bestuurder de dood in
kan jagen?
Toch is die keuze om de inzittende te beschermen niet altijd terecht, vindt promovendus Smids. Door gewicht, formaat en snelheid zorgt de auto voor gevaar, terwijl het eerder genoemde, overstekende kind eigenlijk een onschuldige kwetsbare voorbijganger is, redeneert hij. „In mijn
ogen zou je dus de voetganger moeten beschermen en zou
de computer de auto richting boom moeten sturen.” Maar
ook hier duikt een ethische vraag op, benadrukt Smids.
Want wat doe je als die voetganger de verkeerswet overtreedt? Is het dan wel eerlijk als de automobilist daar de
dupe van wordt? De computer kun je dergelijke afwegingen kil en zakelijk laten maken. „Eigenaar, auto en fabrikant moeten elkaar daarin kunnen vertrouwen”, stelt
Sandberg.
Of het oordeel van de autocomputer door mensen wordt
geaccepteerd, is echter maar de vraag. Juist daarmee valt
of staat wel de toekomst van de zelfrijdende auto, stelt
Andreas Spahn, universitair docent Ethiek aan de TU in
Eindhoven. Betuttelende wetgeving, daar wil de burger
zich nog wel bij neerleggen. Maar betutteling door een machine, dat ligt heel wat gevoeliger, legt hij uit. Zelfs als dat
leidt tot minder slachtoffers. „De mens pikt namelijk
meer risico als hij denkt zélf de controle te hebben. Vergelijk het met de vliegveiligheid. Als er jaarlijks honderden
Nederlanders om zouden komen bij vliegtuigongevallen,
zou niemand meer in een vliegtuig stappen. In het autoverkeer accepteren we dergelijke dodentallen wel.” Smids:
„Als mensen de besluiten van de auto niet accepteren, zal
die volledig zelfrijdende auto er nooit komen.”
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