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Autonome voertuigen leken enkele jaren geleden binnen
handbereik. Intussen is de hype fel afgezwakt. De weg is
bezaaid met obstakels, niet alleen van technologische aard,
maar ook op het vlak van onder meer ethiek, wetgeving,
privacy, veiligheid. Jan De Bruyne, Nicholas De Nil en Jochen
Tanghe buigen zich over de vragen van
verkeersreglementering en aansprakelijkheid. Lees het
interview vanaf p. 8.
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Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be.
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