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Tien technologieën die ons leven kunnen veranderen: potentiële effecten en beleidsimplicaties

Tien trends die je leven zullen veranderen...

Dit verslag is een kennismaking voor wie meer wil weten over de gevolgen die de opkomende technologietrends
van vandaag kunnen hebben voor de maatschappij, op manieren die de beleidsmakers en de bevolking nog niet
volledig vatten.

Europa in de 21e eeuw is een technologische maatschappij. De Europese burgers zijn getuige geweest van snelle
technologische vooruitgang gedurende een aantal decennia; deze vooruitgang heeft plaatsgehad op zo goed als elk
niveau van de maatschappij en overal in de economie. Als individu en in groepen maken we dagelijks gebruik van
een grote hoeveelheid apparaten. Hiermee kunnen we voorheen onbezochte plaatsen ontdekken, onze activiteiten
thuis en op het werk coördineren en bliksemsnel met elkaar communiceren. Waarom omringen we ons met deze
technologie? Het antwoord is simpel: technologische vooruitgang brengt de belofte met zich mee dat tijd kan
worden bespaard of dat met dezelfde hoeveelheid tijd meer kan worden gedaan. Kortom, innovatie biedt ons de
mogelijkheid dingen efficiënter te doen.

Naar innovatie wordt gekeken voor het stimuleren van de groei van nieuwe industrieën en het scheppen van
nieuwe banen, maar ook de ruimere gevolgen van innovatie en technologische vooruitgang mogen niet worden
veronachtzaamd. De beoordeling van deze gevolgen was historisch evenwel moeilijk en wordt vaak genoemd als
een prioriteit voor beleidsmakers. De discipline van wetenschappelijke perspectieven biedt hoop voor een waaier
nieuwe beleidsinstrumenten die als doel hebben de mogelijke langetermijngevolgen van onze acties beter te
begrijpen, in het bijzonder de potentiële gevolgen van de ontwikkeling en invoering van technologische innovaties.

Aanpak

De manieren waarop de tien geselecteerde technologische trends het dagelijks leven in Europa zullen
transformeren, worden beschreven in een reeks nota's van twee bladzijden. Elke trend is gekozen om de diverse
belangen te weerspiegelen van belanghebbenden uit heel Europa en sluit aan bij de onderzoeksprioriteiten van het
STOA-panel (Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties) van het Parlement: mobiliteit;
hulpbronnenzekerheid; e-overheid en ICT; verbetering en behoud van de volksgezondheid.

Voor elke trend wordt een overzicht gegeven, met daaronder een samenvatting van de essentiële gevolgen die
worden verwacht. Elke nota omvat ook een onderdeel met een aantal van de significantste onverwachte gevolgen
die kunnen ontstaan, als de technologische trend volledig deel gaat uitmaken van de maatschappij. In dit
onderdeel wordt stof tot nadenken aangeleverd door middel van een reeks "Wat als...?"- vragen.

Elke nota omvat ook een analyse van een aantal essentiële wetgevingsaspecten, om reflectie te stimuleren over de
manie waarop de gevolgen van elke trend beter kunnen worden aangepakt met regelgeving. Door de bevoegdheid
van de EU te onderzoeken op een gebied in verband met een specifieke trend, wordt nagegaan of een
verdragswijziging vereist is, terwijl ook de mogelijkheid wordt onderzocht om bestaande wetgeving te wijzigen of
nieuwe wetgeving goed te keuren. Eveneens wordt de creatie of actualisering van de rollen en functies van
regelgevingsinstanties onderzocht in het licht van specifieke trends, om beleidsmakers een holistische kijk te bieden
op de wetgevingskwesties in verband met elke trend.

Afdeling Wetenschappelijke Perspectieven in het Europees Parlement

Tal van onderwerpen die het Europees Parlement behandelt, raken aan wetenschap en technologie. De Afdeling
Wetenschappelijke Perspectieven verstrekt beleidsmakers en wetgevers deskundige, onafhankelijke beoordelingen
op maat van beleidsopties voor technologieën op diverse gebieden. De afdeling staat in de voorste gelederen wat de
beoordeling door het Parlement betreft van beleidsopties voor technisch-wetenschappelijke trends die in de hele EU
ontstaan en voert de ontwikkeling in de instelling aan van een methodologisch kader voor wetenschappelijke
toekomstplanning.
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1. Autonome voertuigen
Nu over een paar jaar duizenden autonome voertuigen over Europa's wegen zullen rijden, zal je
binnenkort naar je werk worden gereden door je kind? Zal de definitie van verantwoordelijk chauffeur
voor altijd veranderen?

De term autonome voertuigen dekt een brede
waaier aan voertuigtypes, vooral op de grond,
maar ook in de lucht en op zee. De voertuigen
in kwestie kunnen automatisch worden
bestuurd, hoewel menselijke controle in real
time in de meeste gevallen nog een optie is. De
opkomst van deze technologie is het meest
geassocieerd met de scherp gevolgde
ontwikkeling van de Google Car, waarvoor
Google trajecten heeft geprogrammeerd aan de
hand van de grote hoeveelheid kaartgegevens
van hoge kwaliteit waarover het beschikt. De
technologie voor autonome voertuigen is zo ver ontwikkeld dat de EU nu focust op de ontwikkeling
van de infrastructuur die vereist is om de verdere ontwikkeling ervan te faciliteren.

Het 'V-Charge Consortium' onderzoekt, met 5,6 miljard EUR die de EU erin heeft geïnvesteerd,
manieren om de technologie van autonome voertuigen te integreren in de bestaande
parkinginfrastructuur voor het produceren van chauffeurloze parkeersystemen die toegankelijk zijn
via bestaande persoonlijke elektronische apparaten als smartphones. Het European CityMobil2 project
toont het gebruik van volledige geautomatiseerde systemen voor het wegvervoer in Europa en
ontwikkelt richtsnoeren voor het ontwerpen en uitvoeren van deze systemen.

Verwachte gevolgen en ontwikkelingen

Nu sommige analisten voorspellen dat er in 2022 ongeveer 1.8 miljard Machine-to-Machine (M2M)-
verbindingen op automobielgebied zullen zijn, is duidelijk dat in de toekomst door voertuigen een
grote hoeveelheid data zal worden gegenereerd. Dit communicatieniveau tussen geautomatiseerde
voertuigen moet het mogelijk maken dat deze voertuigen effectiever navigeren naar bestemmingen en
interageren met andere voertuigen dan een menselijk brein. De implicaties voor een doorbraak op het
gebied van gezondheid en veiligheid zijn significant, nu Google onlangs beweerde dat zijn auto's bijna
30 000 levens per jaar op snelwegen in de VS kan redden en ongeveer 2 miljoen verkeersgerelateerde
verwondingen voorkomen.

De toegenomen connectiviteit die vereist is om de automatisering van voertuigen te faciliteren, zou de
controle-intensiteit van de prestaties van deze voertuigen aanzienlijk verbeteren. Individuele
eigenaars zouden hun voertuigen beter kunnen onderhouden en verbeteren, met verbeteringen op het
gebied van brandstofefficiëntie en veiligheid. Als voertuigen beter met elkaar kunnen communiceren,
kan ook leiden tot enorme verbeteringen met betrekking tot de verkeersdoorstroming, vooral op
kruispunten. Dit kan leiden tot bijkomende voordelen als een mindere blootstelling van voetgangers
aan vervuiling en een lager risico van incidenten in het wegverkeer en met voetgangers, vooral
stedelijke gebieden.

De opkomst van autonome voertuigen zal waarschijnlijk ook samengaan met de verder elektrificering
van voertuigen, doordat telecommunicatiesoftware en -hardware verder in de voertuigen worden
geïntegreerd. De jaarlijkse mondiale verkoop van auto's blijft wel lag in vergelijking met voertuigen
op conventionele brandstof, maar elektrische voertuigen zullen alleen al tegen 2025 naar verwachting
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5-10 % uitmaken van de verkoop van nieuwe auto's. Zakelijke modellen op het gebied van verhuur
voor de elektrischevoertuigenmarkt zullen waarschijnlijk uit de telecommunicatiesector voortkomen.
Een exponentiële toename van het gebruik van telematica zal het gebruik van autonome voertuigen
waarschijnlijk ook ruimer faciliteren, als gevolg van het feit dat de voertuigen moeten communiceren
via cellulaire netwerken.

Onverwachte gevolgen die zich kunnen voordoen, als autonome voertuigen meer deel gaan
uitmaken van de maatschappij

Wat als je kind je naar je werk zou rijden, je daar zou afzetten, zichzelf naar school zou vervoeren en je
's avonds weer van je werk zou ophalen? Als dit werkelijkheid werd, zouden de beperkingen die
momenteel gelden voor de bediening van handgecontroleerde voertuigen, zoals leeftijd, vaardigheid,
bezit van een zuiver rijbewijs enz., dan nog gelden voor de bediening van een autonoom voertuig?
Zouden delen van de bevolking die momenteel niet beschikbaar zijn om handgecontroleerde
voertuigen te besturen, bijvoorbeeld personen die niet de vereiste leeftijd hebben of personen met een
bepaalde handicap, dan mogen plaatsnemen achter het stuur?

Het is dus nuttig in de context van autonome voertuigen de definitie van verantwoordelijk chauffeur
opnieuw te bekijken. Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid vooral bij menselijke bestuurders
van voertuigen, maar als autonome voertuigen zouden worden bediend door leden van de
maatschappij als jonge kinderen, kan dit dan het concept van verantwoordelijkheid in de hele EU-
maatschappij veranderen? Wat kan dit betekenen voor de verantwoordelijkheid van kinderen op
andere terreinen van het dagelijks leven? Het is ook belangrijk de implicaties te bekijken van het
gebruik van autonome voertuigen voor de persoonlijke rijvaardigheid en de veiligheid op de weg.
Kan van de gebruikers van autonome voertuigen worden verwacht dat zij beschikken over een
nieuwe reeks IT-vaardigheden, naast een praktische rijvaardigheid met betrekking tot het rijden met
en bedienen van een digitale soort van machine? Wat zijn de gevolgen voor de bestaande
voertuiggebruikers, wat de behoefte betreft aan nieuwe opleiding, met name voor personen die
minder in staat zijn om gemakkelijk een nieuwe reeks vaardigheden te leren?

Gevolgen kunnen er ook zijn voor ons milieu en onze vervoerswijzen. Hoe zal ons gebruik van
openbaar vervoer veranderen, als we geïndividualiseerde versies van openbaar vervoer hebben, en
welk effect zou dit hebben op de overheidsinvesteringen in vervoersdiensten? Voorts kan, aangezien
autonome voertuigen waarschijnlijk een geëlektrificeerde vervoersvorm zullen zijn, de lokale
vervuiling door de uitstoot van voertuigen significant worden teruggedrongen. Kunnen onze
leefgewoonten in de toekomst veranderen als direct gevolg van een gedragsverandering op het gebied
van vervoer? Zal autonoom vervoer gewoon een verwisselbaar verlengstuk worden van onze huizen
en werkplekken? Als afstand tot de werkplek of tot transport hubs een minder significante factor
wordt voor de keuze van de woonplaats, hoe moet dan de toekomstige ontwikkeling worden
gepland?

Anticiperend wetgeven

Wat de wetgevingsaspecten betreft die het relevantst zijn in verband met de opkomende technologie
voor autonome voertuigen, moeten kwesties worden bekeken als aansprakelijkheid voor schade,
gegevensbescherming en kwaliteitsnormen. Wie zou bijvoorbeeld aansprakelijk zijn bij een
verkeersongeval waarbij een automatisch bestuurd voertuig betrokken is? Gezien het feit dat de
controle over een autonoom voertuig kan verlopen via een derde partij, zou de aansprakelijkheid zich
uitstrekken tot deze actoren? Op dit punt kan de interpretatie van internationaal toepasselijke teksten
over dit onderwerp (bijvoorbeeld de Conventie van Wenen, met daarin de eenvoudige vereiste dat
een bestuurder zijn voertuig in zijn macht heeft) een nuttig vertrekpunt zijn voor beleidsmakers die de



Tien technologieën die ons leven kunnen veranderen: potentiële effecten en beleidsimplicaties

3

kwestie behandelen. Zou de bestaande EU-wetgeving over deze kwestie voorbijgestreefd zijn, als
nieuwe wetten werden gecreëerd in afzonderlijke lidstaten?  Hoe kunnen de inspanningen op dit
gebied voorts worden gecoördineerd over de grenzen tussen de lidstaten heen?

Moeten de beleidsmakers de bestaande regels voor specifieke aspecten strenger maken, bijvoorbeeld
de aansprakelijkheid voor schade, in plaats van nieuwe wetgeving te creëren? Vele lidstaten staan
bijvoorbeeld niet het gebruik toe van draagbare apparaten bij de besturing van een voertuig, hoewel
de risico's hiervan in een autonoom voertuig aanzienlijk lager zijn. Kan de bestaande wetgeving
gewoon worden geactualiseerd met ingevoegde artikelen om aan deze specifieke bezorgdheid
tegemoet te komen? In hoeverre zou ook de veiligheid en bescherming van gegevens die voor
gebruikers van autonome voertuigen vereist is, de creatie vereisten van nieuwe wetgeving? In het
VWEU is al voorzien in de bescherming van de gegevens van de EU-burgers, maar zal dit volstaan
voor de situatie met autonome voertuigen? Hoe kunnen regelgevingsinstanties tot slot garanderen dat
voor autonome voertuigen passende normen worden nageleefd en over welke normen gaat het dan?
Over welke rijgeschiktheid moet de gebruiker van een autonoom voertuig beschikken? Wat zou de
minimumleeftijd zijn voor het gebruik van een autonoom voertuig? Van welke autoriteiten (EU of
nationaal) mag de handhaving worden verwacht van de normen inzake gegevensbescherming, met
name nu het gaat om gegevens die worden gebruikt over vele grenzen heen?



Afdeling Wetenschappelijke Perspectieven Grondige analyse

4

2. Grafeen
Kan grafeen, een materiaal met vele opmerkelijke eigenschappen, een revolutie inluiden van onze
manier om nieuwe technologieën te innoveren en kan het het ontwerp leveren voor de producten van
morgen?

Grafeen is het eerste 2D-nanomateriaal dat
door wetenschappers is geproduceerd. Het
wordt opgewerkt uit grafiet, een materiaal dat
op aarde overvloedig aanwezig is en een ruime
waaier aan toepassingen heeft. Het moet de
creatie mogelijk maken van potentieel
ultralichte en resistente composietmaterialen
die het potentieel hebben om te fungeren als
vervanger van staal. Grafeen is ook een
extreme geleider van elektriciteit en warmte,
heeft een hoge elasticiteit en is zo goed als
ondoordringbaar voor alle moleculen. Er
bestaat een significant potentieel voor het
gebruik van grafeen in

hogesnelheidselektronica en optische circuits, fotovoltaïsche cellen, biosensoren en de ontwikkeling
van gesofisticeerdere katalyse- en filteroplossingen voor de chemische industrie.

De plakbandmethode voor de productie van grafeen, die is ontdekt in 2004, heeft geleid tot een
exponentiële groei van het grafeenonderzoek, met wereldwijd momenteel honderden laboratoria die
zich met verschillende aspecten van het grafeenonderzoek bezighouden. Essentieel is het Home of
Graphene aan de universiteit van Manchester in het VK, dat financiering krijgt in het kader van het
grafeen-vlaggenschip van de Europese Commissie. Er blijven nog significante uitdagingen voor de
massaproductie van grafeen met een adequaat zuiverheidsniveau op milieuvriendelijke wijze. Op dit
punt hebben onderzoekers onlangs de productie van grafeen met '"tamme" micro-organismen
ontdekt, voor de productie van grafeen in dunne laagjes. Bij deze werkwijze wordt gebruik gemaakt
van een chemisch proces met biologische agentia; dit kan een goedkope route zijn naar de
massaproductie van grafeen met minimale schade voor het milieu. Voorts zal de prijs van grafeen de
komende twee jaar naar verwachting zakken onder de huidige siliconeprijzen.

Verwachte gevolgen en ontwikkelingen

Zoals vermeld maken de vele voordelige eigenschappen van grafeen, met name de lichtheid en de
flexibiliteit ervan, het materiaal ideaal voor gebruik bij vele van de technologische innovaties van
morgen. Er wordt voorzien dat flexibelere schermen kunnen worden vervaardigd met gebruikmaking
van grafeen. Er zijn ook voorstellen om grafeen te gebruiken voor de creatie van
nachtzichtcontactlenzen. In beide gevallen zijn het de dunheid en het minieme gewicht van grafeen
die de ontwikkeling van de technologische toepassing mogelijk maken.

Grafeen zal ook de verdere innovatie mogelijk maken van elektronische circuits, met name door de
eigenschappen ervan op het gebied van warmtegeleiding. De combinatie van een grafeenbekleding
rond koperen bedrading in elektronische circuits maakt de ontwikkeling mogelijk van kleinere
computerchips die resistenter zijn tegen het nevenverschijnsel van de toenemende warmteoutput.
Grafeen verandert de structuur van koper, zodat warmte makkelijker kan stromen en snellere circuits
kunnen worden ontworpen, waarmee krachtigere computersystemen kunnen worden gebouwd die
meer transistors gebruiken.
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Onderzoekers zijn van mening dat zij ook transistors zullen kunnen produceren die kunnen
functioneren op veel hogere frequenties dan siliconen. Grafeen kan ook worden gebruikt voor de
productie van effectievere fotodetectoren in supercomputers met een hoog vermogen, waarbij gebruik
wordt gemaakt van licht in plaats van elektronen voor de transmissie van gegevens. Grafeen kan ook
de eigenschappen wijzigen van andere materialen, zoals blijkt bij de ontwikkeling van nanofiltratie,
waarbij grafeens ondoordringbaarheid wordt benut, met revolutionaire gevolgen voor de effectiviteit
van ontziltings- en zuiveringstechnologieën en procedés, met name in minder ontwikkelde landen.

Onverwachte gevolgen die zich kunnen voordoen, als grafeen meer deel gaat uitmaken van
de maatschappij?

Hoewel grafeen aanzienlijke mogelijkheden biedt voor technologische innovatie, is de voorziening
van het materiaal nog verre van betrouwbaar. De mondiale grafietreserves bedragen naar schatting
meer dan 800 miljoen ton, met China, India en Brazilië momenteel als belangrijkste
grafietproducerende naties. Hoewel een bepaalde hoeveelheid grafiet kan worden verkregen uit
mijnen in Oekraïne en Noorwegen en ook uit gesynthetiseerde en gerecyclede bronnen, is niet
duidelijk wat er zou gebeuren, als de voorziening in de toekomst in gevaar zou komen. Als de EU
voor een aantal toepassingen afhankelijk was van dit materiaal, wat zou dan het effect zijn op haar
economie?

Grafeen kan worden onderworpen aan strikte regelgeving voor het gebruik ervan in het dagelijks
leven en bij specifieke industriële toepassingen. Reden hiervoor is het feit dat grafeen gerangschikt is
als nanomateriaal (nanoschaal in minstens één dimensie, tussen 1 en 1000 nanometer). Daarom kan
grafeen onderworpen worden aan regelgeving op basis van het zogeheten voorzorgsbeginsel. Zou dit
de industriële ontwikkelingen van grafeen als materiaal van de toekomst hinderen of vertragen? Welk
effect kan dit hebben op het concurrentievermogen van Europa in vergelijking met economische
blokken die minder huiverig staan tegenover risico?

Grafeen kan ook onverwachte gevolgen hebben voor het milieu, met name doordat bij het
belangrijkste productieproces ervan uiterst toxische chemicaliën worden gebruikt. Als het komt tot
productie op grote schaal, situeert die zich dan binnen of buiten de EU en wat zijn de domino-effecten
van deze productie op het fysieke milieu en de menselijke gezondheid? Er wordt ook verwacht dat
grafeen met succes zal worden gebruikt in combinatie met 3D- printen en additieve productie. Kan
een wijdverbreid gebruik van 3D-printen leiden tot onvoorziene problemen met gezondheid en
veiligheid? Anderzijds kan grafeen ook worden gebruikt voor de inzet van goedkopere, efficiëntere en
veelzijdige fotovoltaïsche cellen op zo goed als elk oppervlak. Kan dit het gebruik van hernieuwbare
energie democratiseren en wat zouden de implicaties zijn voor het koolstofvrij maken van de
elektriciteitssector van de EU?

Anticiperend wetgeven

Het voorzorgsbeginsel, dat bij de vormgeving van beleid typisch wordt gebruikt voor het garanderen
van een betere milieubescherming, kan worden ingezet voor het beleid in verband met het gebruik
van grafeen. Hoewel het beginsel vooral wordt gebruikt in combinatie met de milieuwetgeving, is het
toepassingsgebied ervan veel ruimer, met als typische terreinen consumentenbeleid, bijvoorbeeld
levensmiddelen, en de gezondheid van mensen, dieren en planten. Een essentiële kwestie die de
beleidsmakers moeten behandelen, is hier dus de vraag of nieuwe wetgeving vereist is dan wel of een
wijziging van de bestaande voorschriften zou volstaan. Voldoet grafeen met name aan de criteria die
vervuld moeten zijn om te voorkomen dat het voorzorgsbeginsel erop wordt toegepast; bestaat er
bijvoorbeeld een bevredigende wetenschappelijke consensus over de gevaren van het materiaal?

Veel wetgevingswerk van de EU op het gebied van milieu is gefocust op de goedkeuring van
"command-and-control"-regelgeving, met strikte beperkingen voor het vervuilingsniveau van
productieprocessen. Zal de bestaande wetgeving adequaat zijn voor de productie van grafeen op
grote schaal, als deze productie plaatsheeft binnen de grenzen van de EU? Als zij plaatsheeft buiten de
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EU, hoe kan er dan voor worden gezorgd dat grafeen wordt geproduceerd op een manier die veilig is
zowel voor het personeel als voor de consumenten?

Het Europees Milieuagentschap en andere belanghebbenden zijn het erover eens dat de Europese
Commissie onmiddellijk actie moet ondernemen in de vorm van krachtige milieubescherming en
regulering. Met dit in het achterhoofd kunnen de beleidsmakers onderzoeken hoe de
wetgevingsbevoegdheden van de organen in kwestie kunnen worden geactualiseerd met betrekking
tot grafeen. Eventueel zijn nieuwe bevoegdheden nodig om het gebruik van grafeen en van producten
die op grafeen gebaseerd zijn of die grafeen bevatten, te controleren. Is bijkomende wetgeving vereist
op het gebied van etikettering en hoe kan deze door de bedoelde organen effectief worden
gehandhaafd?
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3. 3D-printen
Van juwelen tot wapenonderdelen, 3D-printen gooit de mogelijkheden op het gebied van productie en
design open. Staan we voor een nieuwe industriële revolutie en wie plukt hier de vruchten van?

3D-printen is een technologie voor additieve
productie waarmee driedimensionale voorwerpen
worden gemaakt van bijna elke vorm met behulp
van een digitaal model. Het proces is
computergedreven, met objecten die worden
opgebouwd uit het niets, in principe door de
afzetting van opeenvolgende materiaallagen van
plastic, metaal, hout, beton enz. De technologie
wordt al gebruikt in een aantal sectoren, vooral
prototyping en diverse sectoren die erg uiteenlopen,
van juwelenproductie tot ruimtevaartindustrieën, en
het aantal toepassingen neemt snel toe. Met name
het gebruik van grafeen als materiaal voor 3D-
printen zou het aantal objecten dat op deze manier
kan worden geproduceerd, opdrijven, met
bijvoorbeeld de productie van hele computers en
zonnepanelen.

Ook een mogelijkheid is het gebruik van 3D-printen voor de productie van organische voorwerpen,
waarbij bioprinten al heeft geleid tot de productie van artificiële vaatsystemen en de hoop wordt
gekoesterd dat dit de productie mogelijk zal maken van complex, functioneel menselijk weefsel
(bijvoorbeeld een hart of een lever) met cellen van bijna elk organisme. Nu de mogelijkheid om
voorwerpen te produceren die voorheen moeilijk toegankelijk waren, bijvoorbeeld vuurwapens,
wordt uitgebreid naar een veel grotere groep mensen, rijzen ernstige vragen over de openbare
veiligheid.

Verwachte gevolgen en ontwikkelingen

Een effect van 3D-printen op macroniveau kan de manier zijn waarop deze technologie een
verschuiving veroorzaakt in onze door consumenten aangestuurde economie en de maatschappelijke
gedragingen die ermee verband houden. Het potentieel bestaat van een massale democratisering van
de koopgewoonten, wanneer individuen hun eigen producten kunnen printen, volgens op maat
gekozen specificaties, in het comfortabele kader van hun eigen woning. De activiteit zou verschuiven
van traditionele winkelmethoden, zoals het bezoeken van belangrijke winkelstraten of het bestellen
van artikelen online, naar een zeer gepersonaliseerde winkelervaring op maat.

Het ontwerp van het product is waar de consumenten voor zullen betalen en niet het productieproces
zelf, zodat er een potentieel is voor de opkomst van een door ontwerp aangestuurde huisnijverheid
van 3D-printers. Het meest significante aspect is wellicht dat het wijdverspreide gebruik van 3D-
printen de deuren wijd kan openzetten voor creatieve innovatie. De mogelijkheid complexere vormen
te creëren voor op maat gemaakte artikelen als afzonderlijke machineonderdelen, kan bijvoorbeeld
een drastische verbetering met zich meebrengen van onze mogelijkheid om effectievere machines en
onderdelen te ontwerpen en te produceren.

De verkorting van de toeleveringsketens door 3D-printen kan diverse effecten hebben op de
economie; een van de belangrijkste is een terugdringing van de arbeidskosten tot zo goed als nul, met
als potentieel gevolg dat de productie teruggebracht wordt naar westerse, ontwikkelde landen. Welk
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soort afval door 3D-printen wordt gegenereerd en het volume ervan, zijn niet duidelijk, maar er zijn
waarschijnlijk significante verschillen met de traditionele productie. De medische voordelen van
bioprinten zijn significant; zo zijn er voorspellingen dat we over luttele jaren ernstige verbrandingen
zullen kunnen behandelen met een spraybare stof die geproduceerd wordt uit een bioprinter, met
gebruikmaking van kopieën van de eigen cellen en het eigen collageen van de patiënt.

Onverwachte gevolgen die zich kunnen voordoen, als 3D-printen meer deel gaat uitmaken
van de maatschappij?

De implicaties van 3D-printen voor de opbouw van de maatschappij en de maatschappelijke
gedragingen kunnen significant zijn, met als een van de belangrijkste een verandering van de
winkelgewoonten van de burgers. Wat zouden bijvoorbeeld de gevolgen zijn voor de persoonlijke
contacten tussen individuen in de maatschappij, als al onze producten werden geproduceerd in onze
woning? Hoe zou dit onze typische koopgewoonten veranderen en welk effect zou dit hebben op onze
economie?

Onlinewinkelen domineert al de kleinhandel voor vele goederen en diensten in de hele EU, waarbij
kleinhandelaars winkelstraten meer een meer zien als een gewone marketingoperatie voor de
promotie van hun merk, vergelijkbaar met het zakenmodel van autodealers. Zou een toegenomen
gebruik van de technologie voor 3D-printen in de eigen woning dit proces versnellen en wat zouden
de implicaties zijn voor de lokale winkelstraten? Zou de focus van de economieën verschuiven naar
ontwerp, met een grotere prijs voor vaardigheden op het gebied van digitaal ontwerp dan voor
traditionele productiemethoden?

Als de mogelijkheid alledaagse artikelen thuis te printen werkelijkheid wordt, wie in de maatschappij
zou dan de grootste toegang hebben tot deze technologie? Als een specifieke demografische groep
(leeftijd, gender, ras, inkomsten) van toegang tot 3D-printen wordt uitgesloten, levert dit economische
risico's op, bijvoorbeeld als de vaardigheden die vereist zijn voor de bediening van een 3D-printer,
alleen aanwezig zijn in een jongere demografische groep. Kan dit betekenen dat oudere leden van de
maatschappij niet de vruchten van projecten op basis van 3D-printen zouden kunnen plukken? Kan
een beperking van de kennisoverdracht tussen de generaties er voorts toe leiden dat de technologische
innovatie voor 3D-printen vertraagt?

Een ongelijke verdeling van de kosten en voordelen van 3D-printen is ook relevant met betrekking tot
bioprinten, bijvoorbeeld het printen van organisch materiaal voor de creatie van gepersonaliseerde
biopleisters. Hoe zou de toegang tot dit gebruik van 3D-printen de achterstelling veroorzaken van
personen met of zonder toegang tot de technologie? Als sommige leden van de maatschappij als
gevolg hiervan bijvoorbeeld sneller weer aan het werk zouden kunnen dan andere, wat zou dan het
effect zijn op hun inzetbaarheid in vergelijking met anderen en wat zijn de implicaties op het gebied
van gelijkheid en economische groei?

Anticiperend wetgeven

Op dit moment zou het kopiëren van een product zonder toestemming, inclusief door gebruikmaking
van een 3D-printer, waarschijnlijk schending uitmaken van een intellectuele-eigendomsrecht. Als dit
ertoe leidt dat dit soort van schending makkelijker kan worden begaan, met bijgevolg een grotere
waarschijnlijkheid van deze schendingen, is de kwestie van handhaving van de regelgeving met
betrekking tot 3D-printen pertinenter. Hoe zorgen de wetgevers ervoor dat er geen proliferatie van
deze schendingen van intellectuele-eigendomsrechten komt en hoe kan de handhaving worden
opgevoerd om 3D-printen met succes te reguleren voor commerciële exploitatie?

Wat 3D-printen en consumentenbescherming betreft, kan het moeilijk zijn om uit te maken wie de
producent zou zijn, met betrekking tot de naleving van de vereisten inzake productveiligheid. Zou de
ontwerper voor een 3D-printer aansprakelijk zijn voor de slechte werking van de goederen? Moet een
product dat wordt geproduceerd met de 3D-printer van een derde, in plaats hiervan beschouwd
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worden als een dienst? Zo ja, dan kan er behoefte zijn aan een herdefiniëring van de relatie tussen
consument en producent. Kan dit gerealiseerd worden door een loutere actualisering van de
wetgeving op het gebied van consumentenbescherming?

Er zijn ook juridische vraagstukken met betrekking tot biologische materialen als afgedankte
lichaamsdelen (cellen, weefsel enz.). Wie moet bijvoorbeeld eigenaar worden van je cellen en weefsel,
wanneer je sterft, en wie moet in theorie de voordelen ervan kunnen genieten? Het is duidelijk dat de
kwesties aanzienlijk gecompliceerder worden in een scenario waar medische producten niet langer
worden geproduceerd in een laboratorium, maar in een industriële omgeving, door een privébedrijf of
een individu. Moet in dit geval voor genetisch uniek, door bioprinten verkregen materiaal de
wetgeving inzake geïnformeerde toestemming strenger worden of minstens strenger worden
gehandhaafd?
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4. Open onlinecursussen voor een groot publiek (Massive
Open Online Courses, MOOC's)

Onlineonderwijs kan de toekomst zijn, met toegang tot onderwijs voor meer mensen dan ooit tevoren.
Hoe zal dit het traditionele onderwijs veranderen en hoe kunnen we een hoog opleidingsniveau
handhaven?

De onderwijswereld verandert door de
proliferatie van open onlinecursussen voor een
groot publiek (Massive Open Online Courses,
MOOC's). Dit zijn onderwijscursussen waartoe
de deelnemers online toegang hebben,
gewoonlijk via een pc, en die vaak worden
aangeboden op op maat gemaakte platforms.
De cursussen kunnen worden gevolgd door
duizenden studenten tegelijk, in contrast met
traditionele onderwijsmethoden, waar de
klassen veel kleiner zijn. In principe is de
technologie gebaseerd op de vooronderstelling
dat het internet kan worden gebruikt voor
open onderwijs wereldwijd, en de technologie
is, althans wat de toegang tot de cursussen
betreft, vaak gratis. De opkomst van MOOC's

gaat terug tot ongeveer 2012, toen een stijging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs,
vooral in de VS en het VK, de belangstelling aanwakkerde voor manieren om het onderwijs
toegankelijker te maken. In Europa is het gebruik van MOOC's minder verspreid, als gevolg van de
hogere overheidsuitgaven voor hoger onderwijs, terwijl de belangstelling voor deze technologie piekt
in de VS, die de mondiale distributie van het gebruik van MOOC's domineert.

Vele privébedrijven die MOOC's aanbieden, zijn ook in de VS gesitueerd, met bedrijven als Udacity,
Coursera en FutureLearn als een aantal van de voortrekkers. De technologie bevindt zich nog in een
experimentele fase en er is nog geen basismodel voor MOOC's vastgesteld, hoewel het MOOC-model
enigszins is geëvolueerd met de creatie van "x"- en "c"-MOOC's. Deze laatste worden proactief
beheerd door individuele academici voor het genereren van ideeën en begrip door een gemeenschap
van deelnemers op opensourceplatforms, terwijl de eerste worden aangeboden op de manier van
cursussen van een open universiteit. In Europa is een aantal instellingen van het hoger onderwijs
begonnen met het gebruik van MOOC's als manier om klaslokalen a.h.w. om te keren, door het
doceren van essentiële stof online aan te bieden en het contactonderwijs te gebruiken voor verdieping.

Verwachte gevolgen en ontwikkelingen

De opkomst van MOOC's zal naar verwachting de manier veranderen waarop wij onderwijs, mat
name hoger onderwijs, zowel verstrekken als percipiëren. Hoewel MOOC's op zich geen technologie
zijn, combineren zij bestaande vormen van uiterst innoverende communicatietechnologieën als de
sociale media en kunnen zij een disruptie veroorzaken van de onderwijspraktijk op dezelfde manier
als het gebruik van torrents voor het downloaden van muziek en film. Een duidelijk effect van
MOOC's zijn de significante prijsdalingen van onderwijs, waardoor de toegang is verruimd tot delen
van de bevolking die voorheen misschien geen hoger onderwijs heeft gebruikt. Aan de technische
universiteit van Georgia is vorig jaar bijvoorbeeld een virtuele MOOC voor computerwetenschap
opnieuw aan deelnemers aangeboden tegen minder dan 20 % van de oorspronkelijke prijs. Bijkomend
effect zal waarschijnlijk zijn dat, door een ruimere toegang tot onderwijs via MOOC's, de
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inzetbaarheid, zowel van studenten, als van personen die al een beroep uitoefenen, toeneemt, hetgeen
een effect heeft op het concurrentievermogen van de economie van een land. Er bestaan vragen over
de kwaliteit van het onderwijs dat via MOOC's wordt verstrekt, met critici die erop wijzen dat het
potentieel voor bedrog hoger is en een deel van de cursussen dat specifiek gericht is op
interessegebieden die de aanbieders helpen om ook andere producten te verkopen, terwijl andere
gewoonweg passief leren bevorderen.

Onverwachte gevolgen die zich kunnen voordoen, als MOOC's meer deel gaan uitmaken van
de maatschappij?

Bij de beoordeling van de meer onzekere effecten van de ontwikkeling van MOOC's moeten diverse
kwesties worden bekeken. Het toegenomen gebruik van MOOC's wordt vaak nauw geassocieerd met
een toegenomen keuzemogelijkheid; deze wordt beschouwd als een automatisch voordeel voor
studenten, die hierdoor beschikken over een gratis mondiale databank voor onderwijs. Zouden er
beperkingen bestaan met betrekking tot het aanbod van ogenschijnlijk gratis MOOC's? Kan een
beperkte deelname aan het hoger onderwijs worden aangepakt met lagere kosten alleen? Als de
belemmering van de onderwijstoegang wordt aangepakt door een eenvoudige verlaging van de
kostendrempel, leidt dit er niet noodzakelijk toe dat de consumenten automatisch toehappen. Wellicht
moeten de beleidsmakers ook nadenken over de manier om MOOC's in de markt te zetten, met name
voor achtergestelde groepen, bijvoorbeeld oudere generaties met minder computer- en
internetvaardigheden.

Bovendien kunnen bepaalde aanbieders van MOOC's een beroep doen op de verzameling van
informatie van de deelnemers om deze te gebruiken voor marketing- of reclamedoeleinden, als
manier om de kosten van de cursussen te verminderen, eventueel tot nul. Doordat MOOC's vaak
opereren volgens het principe van de collectivisering van de informatie van een gemeenschap of van
de deelnemers, zijn er implicaties voor de consumenten- en gegevensbescherming die moeten worden
aangepakt. Aan welk soort van kenniseconomie zou het gebruik van MOOC's vorm geven? Wie
zouden de winnaars en verliezers zijn van een onderwijsmarkt die gebaseerd is op deze ingrijpendere
principes inzake kennisdeling en hoe kunnen de instellingen die de methoden in kwestie gebruiken,
adequaat worden ondersteund om de integriteit van aanvullend onderwijs te behouden?

Andere potentiële effecten van MOOC's hebben meer te maken met het feit dat het onderwijs online
gaat en met een verschuiving weg van de traditionelere vormen van hoger onderwijs met lessen die
worden gegeven op een campus. Als de toegang tot onderwijs  verbetert, is het effect dan dat het
aantal deelnemende studenten toeneemt, niet alleen in MOOC's, maar in het onderwijs in het
algemeen? Zo ja, dan kan dit een positief effect hebben door een verruiming van de deelname; maar
hoe kan dit de belangstelling voor onderwijs, voor bepaalde universiteiten of voor bepaalde
onderwerpen en cursussen scheeftrekken? Zullen bepaalde instellingen meer of minder belangstelling
wekken gewoonweg doordat zij al vertrekken uit een positie van beroemdheid en zal hierdoor een
ongewild vooroordeel ontstaan tegen minder bekende instellingen?

Anticiperend wetgeven

Het is belangrijk dat beleidsmakers en wetgevers de bestaande beperkingen erkennen van de EU-
bevoegdheden op het gebied van onderwijs. De EU is momenteel bevoegd voor coördinatie op het
gebied van onderwijs, overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, terwijl
de meeste regelgeving wordt vastgesteld door de lidstaten. Bijgevolg kan een verdragswijziging nodig
zijn, als de EU op dit beleidsterrein op significantere wijze zou optreden. Bovendien zijn er diverse
kwesties die moeten worden aangepakt, als met betrekking tot MOOC's nieuwe of gewijzigde
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wetgeving zou worden vastgesteld, bijvoorbeeld gegevensverzameling en -bescherming,
commercialisering van MOOC- materiaal en kwaliteitsnormen voor MOOC-onderwijs.

In de eerste plaats is de vraag wie eigenaar is van MOOC-materiaal gecompliceerd. Zou de organisatie
die de cursus aanbiedt, de wettelijke eigenaar zijn of de oorspronkelijke auteur? Wat zouden de
grenzen zijn van hun rechten op de materialen in kwestie; zou de toegang tot materialen bijvoorbeeld
beperkt kunnen worden door verschillende partijen? Hoe kan voorts de kwaliteit van het materiaal
worden gegarandeerd, zodra het buiten het domein komt van de oorspronkelijke MOOC-aanbieder?
Welke verplichtingen kunnen voorts redelijkerwijze worden opgelegd voor de verzameling van
gegevens van MOOC-deelnemers en welke beperkingen kunnen gelden voor het gebruik van deze
gegevens voor commerciële doeleinden? Als een nieuw EU-agentschap werd opgericht om deze
kwesties aan te pakken, hoe kunnen dan kwaliteitsnormen worden bepaald en hoe kunnen deze
normen worden gehandhaafd tussen verschillende lidstaten? De taak van kwaliteitsborging kan in
plaats hiervan worden uitgeoefend door nationale agentschappen, maar hoe kan een en ander met
succes worden geharmoniseerd in de hele EU – misschien via bestaande middelen, bijvoorbeeld het e-
paspoort?
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5. Virtuele munten (bitcoin)
Virtuele munten als de bitcoin verleggen de grenzen van onze digitale economie. Hoe kan het
potentieel ervan voor het stimuleren van een nieuwe vorm van economie worden verzoend met de
behoeften van de burgers op het gebied van cyberveiligheid?

Zogeheten virtuele munten krijgen de laatste jaren
steeds meer aandacht en de opkomende technologie
in kwestie biedt significante mogelijkheden voor het
beleid. De Europese Centrale Bank maakt een
onderscheid tussen twee categorieën virtuele
munten, enerzijds systemen voor elektronisch geld
waarbij traditionele eenheden worden gebruikt
(bijvoorbeeld de euro) en anderzijds systemen met
als eenheid een verzonnen munteenheid,
bijvoorbeeld een virtuele munt. Elektronische
systemen die gekoppeld zijn aan traditionele
geldvormen, hebben een duidelijke wettelijke
grondslag en basis in bestaande instellingen. Zij
ontlenen waarde via de impliciete steun van
nationale en in toenemende mate supranationale
overheden en instellingen. Een virtuele munt als de
bitcoin steunt daarentegen op registraties van
transacties die worden opgetekend in een anoniem
onlineregister met de naam blokketen. Zo worden dubbele uitgaven van bitcoins voorkomen en
vervalt de behoefte aan verificatie van transacties door een derde, een functie die traditioneel wordt
vervuld door financiële instellingen als banken.

De bitcoin als virtuele munt is gewoon een elektronisch netwerk voor peer-to-peerbetalingen
(rechtstreeks van verzender naar ontvanger). Het systeem werkt met gebruikers die elkaar bitcoins
toesturen, die worden opgeslagen in een digitale portefeuille, in ruil voor de verkoop van goederen of
diensten. Transacties worden gecreëerd door transmissie via het bitcoinnetwerk en worden
geregistreerd op de blokketen, gegroepeerd in blokken, waarbij de keten onbeperkt toegankelijk is
voor alle gebruikers van het netwerk. Een transactie wordt vervolgens bevestigd binnen een blok van
lopende transacties (volgende transacties bevestigen de integriteit van voorgaande). Dit proces wordt
vervolledigd door miners, die aanzienlijke hoeveelheden rekenkracht gebruiken om steeds langere
blokketens te verwerken en die hiervoor een bitcoinvergoeding krijgen. Het miningproces wordt zo
steeds gecompliceerder en hulpbronnenintensiever, omdat de gegevensbrokken die binnen het
systeem moeten worden verwerkt, nu groter zijn. De programmering is zo dat aan de miners alleen
operationele kosten worden betaald om het systeem in stand te houden.

Verwachte gevolgen en ontwikkelingen

Kernaspect van vele virtuele munten, met name het bitcoinsysteem, is de anonimiteit van de
gebruikers van het systeem. Door dit niveau van encryptie is een virtuele munt als de bitcoin in
principe veel veiliger dan baar geld, krediet- en debetkaarten en directe overschrijvingen tussen
traditionele banken. De bitcoin is in feite de eerste mondiale elektronische munt die zelfs maar is
ontwikkeld.

De anonimiteit die bitcoingebruikers wordt geboden, vormt de basis voor het grote effect van bitcoins:
het vervallen van de behoefte aan een derde die de transacties verifieert. Gebruik van de bitcoin zou
helpen de defragmentatie te realiseren van de mondiale financiële markt, die altijd het marktmodel is
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geweest dat wordt verkozen door banken overal ter wereld, die de opkomst van een mondiale
elektronische munt willen voorkomen (tot nu toe). Bijgevolg is er een aantal potentieel bijzonder
positieve effecten door het feit dat gebruik van een virtuele munt goedkoper, gemakkelijker en sneller
kan zijn dan de bestaande betaalmethoden. Gebruikers van bitcoins hoeven bijvoorbeeld geen
bankrekeningen te gebruiken, met de bijbehorende krediet- en veiligheidscontroles die het gebruik
ervan gecompliceerd maken in vergelijking met eenvoudige toegang tot een digitale portefeuille via
een internetverbinding.

De transactiekosten van betalingen voor goederen en diensten zouden dramatisch dalen, als virtuele
munten ruimer werden gebruikt. Dit zou kleinere bedrijven en start-ups helpen, aangezien dit soort
vaste kosten een disproportioneel effect kan hebben op hun capaciteiten met betrekking tot de
werkingsuitgaven. Dit is niet het enige, het gebruik van bitcoins kan de toegang van kopers tot
verkopers enorm verbeteren. Met een uitbreiding van de markten voor goederen en diensten, samen
met snellere persoonlijke en zakelijke transacties over internationale grenzen heen, zijn de effecten
voor de EU- en de mondiale economie potentieel enorm. Als virtuele munten door financiële
instellingen werden omarmd, zou dit een nieuw tijdperk kunnen inluiden van uiterst veilige,
goedkopere en gemakkelijker toegankelijke betaalmethoden.

Onverwachte gevolgen die zich kunnen voordoen, als virtuele munten meer deel gaan
uitmaken van de maatschappij?

Ook de kwestie van de veiligheid van virtuele munten als de bitcoin moet de bezorgdheid wekken
van de beleidsmakers, naast de positieve effecten waarvoor deze munten kunnen zorgen. Door het
gebruik van bitcoins ontstaat bijvoorbeeld de mogelijkheid dat fraude en andere criminele activiteiten
toenemen naarmate de virtuele munt meer wordt gebruikt. Dit komt doordat gebruikers alleen
kunnen worden geïdentificeerd door unieke getallen, tegenover klanten van de bestaande banken, die
gewoonlijk worden geïdentificeerd met vaste gegevens als naam, geboortedatum, adres enz.
Aangezien het onmogelijk is om te weten of een bitcoingebruiker een individu vertegenwoordigt of
een groep, zouden regelgevings- en handhavingsinstanties met succes transacties kunnen volgen
buiten de blokketen?

Eind 2014 waren vele communicaties op het internet nog steeds niet versleuteld, ook bijvoorbeeld e-
mail niet, en het blijft relatief gemakkelijk voor overheden om informatie af te tappen voor
grootschalige surveillance. Als encryptie ruimer werd gebruikt voor virtuele munten als de bitcoin,
zou dit dan helpen de persoonlijke levenssfeer en de veiligheid van de burgers te beschermen
(overheden kunnen nog steeds metagegevens over transacties met virtuele munten verzamelen om in
de toekomst te gebruiken)? Bovendien kan het wijdverbreide gebruik van quantumcomputing
voorheen onbreekbare encryptie voorbijgestreefd maken. Zou het gebruik van virtuele munten in dit
scenario nog steeds veilig zijn voor de gebruikers?

Anonimiteit is erg succesvol gebleken met het gebruik van bitcoins als vorm van digitale munt en
biedt de basis waarop het bitcoinsysteem draait. Dit maakt het evenwel ook erg moeilijk daders van
misdrijven met digitale munten te identificeren. Wat zou dit betekenen voor het welzijn van de
consument? Zou een meerlagig systeem van toegang en gebruik ontstaan, met name nu wordt
aangenomen dat een significant deel van de bitcoins eigendom is van een relatief klein aantal
gebruikers?

Anticiperend wetgeven

De vaststelling van wetgeving voor virtuele munten zal bijzonder veel eisen van beleidsmakers en
wetgevers, gezien het uiterst innoverende en esoterische karakter van de instrumenten in kwestie.
Essentiële kwestie die moet worden aangepakt is het soort regelgeving dat voor virtuele munten
passend zal zijn. Moet gebruik worden gemaakt van het bestaande soort financiële regelgeving,
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gezien de notoire moeilijkheid om financiële regelgeving te handhaven? De bitcoin heeft geen
thuisland, zodat bijkomende vragen rijzen wat het rechtsgebied betreft waarin het systeem zou vallen.
Als bijvoorbeeld bitcoinfraude wordt gepleegd met gevolgen voor diverse gebruikers uit de hele
wereld, welk rechtsgebied neemt dan de leiding voor de vervolging van de daders (als de daders al
kunnen worden geïdentificeerd)?

Hoe moeten betalingen die worden gedaan in virtuele munten, voorts worden belast? Sommige
overheden overwegen de bitcoin te definiëren als een vorm van eigendom en bijgevolg de wetten toe
te passen die gelden op het gebied van  eigendomsbelasting. In hoeverre dit zal slagen, is evenwel niet
bekend, gezien de anonimiteit van de bitcoingebruikers. Hoe zou de belasting worden gecontroleerd
of zelfs gehandhaafd, met name in een wereldeconomie waar transacties plaatshebben tussen landen
met erg verschillende wetskaders? Met dit in het achterhoofd kan het voor beleidsmakers belangrijk
zijn om na te gaan hoe individuele acties op het gebied van regelgeving kunnen worden
geharmoniseerd in de hele EU.
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6. Draagbare technologieën
Fysieke elektronische apparaten, nieuwe soorten slimme stoffen..., de redenen om onze kleren te dragen
veranderen. Welk veranderingen zal dit met zich meebrengen voor onze gewoonten op het gebied van
gegevensdeling en voor de manier waarop gezondheidszorg wordt verleend?

De term draagbare technologie heeft betrekking op
een ruime waaier aan technologieën en materialen
die in snel tempo overal ter wereld worden
ontwikkeld. Een van de eerste technologieën waar je
aan denkt bij de term "draagbaar", is Googles
"Glass"- technologie, een combinatie van een bril
met een geminiaturiseerd computersysteem en -
scherm. Ondanks de media-aandacht voor deze
specifieke technologie zijn er heel wat andere
soorten draagbare technologie, zoals blijkt uit het
initiatiefadvies van het Europees Economisch en
Sociaal Comité van 2013 met als titel "Technisch
textiel als motor van groei".

Draagbare technologieën worden hier beschreven
als technisch textiel dat alternatieve materialen bevat

met nieuwe, voordelige eigenschappen als een laag gewicht, een grote flexibiliteit, een grote
hitteresistentie enz., alsmede nieuwe technologieën die versatieler zijn gemaakt en gemakkelijk
kunnen worden gedragen, bijvoorbeeld Google Glass; of functionele componenten van bestaande
technologische systemen, bijvoorbeeld het internet der dingen ("internet of things"). Dat draagbare
technologieën belangrijk zijn, is ook erkend door de Europese Commissie, die indirect steun verleent
voor sleuteltechnologieën, via haar Horizon 2020-programma, dat van vitaal belang is om de
draagbare technologieën te ontwikkelen, bijvoorbeeld nanotechnologie en micro-elektronica.

Verwachte gevolgen en ontwikkelingen

Wat het dragen van specifieke technologie betreft, is de trend er vooral een van een continue
miniaturisering van computertechnologie om te komen tot een vorm die onopvallend genoeg is om
door een gebruiker te worden gedragen. Google Glass is in dit opzicht een van de meest voor de hand
liggende stukken draagbare technologie, met een combinatie van de bestaande functies van moderne
smartphones met een volstrekt draagbaar apparaat voor toegang in volle actie. Het bedrijf ontwikkelt
ook een apparaat om de opsporing van bloedklonters te verbeteren, terwijl Microsoft details heeft
vrijgegeven over een fitnesstracker in een polsband, die vitale lichaamssignalen controleert.
Daarnaast worden ook producten ontwikkeld die het potentieel hebben behandelingen efficiënter toe
te dienen. Een door de EU gefinancierd project, i-Care, heeft onlangs een draagbaar apparaat
opgeleverd voor het controleren van het helingsproces van wonden, zodat medici behandelingen
beter kunnen afstemmen op de persoon.

Er worden ook draagbare technologieën ontwikkeld in de vorm van slimme of technische stoffen met
sterk gespecialiseerde eigenschappen. Kleren die bestand zijn tegen extremere ecologische
omstandigheden zijn al in ontwikkeling, bijvoorbeeld in het kader van het EURIPIDES- project. Dit
heeft details vrijgegeven over een slimme jas voor brandweerlui waarbij gebruik wordt gemaakt van
een nieuw, hitteresistent materiaal dat intern is ontwikkeld. Er worden ook stoffen ontwikkeld om
verschillende soorten sensoren in te verwerken, om controle in real time mogelijk te maken van het
lokale milieu van de gebruiker. Dephotex, nog een door de EU gefinancierd project, staat in de voorste
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gelederen wat de innovatie betreft van draagbare technologie op basis van hernieuwbare energie. Het
heeft methoden helpen ontwikkelen om fotovoltaïsche materialen licht en flexibel genoeg te maken
om comfortabel te worden gedragen. Dit kan de versatiliteit vergroten van bestaande technologische
apparaten als smartphones, bijvoorbeeld door de mogelijkheid toe te voegen om ze op te laden in
volle actie, zonder gebruik te maken van een traditionele contactdoos

Onverwachte gevolgen die zich kunnen voordoen, als draagbare technologieën meer deel
gaan uitmaken van de maatschappij?

De ontwikkeling van draagbare technologieën biedt een enorm potentieel zowel voor het soort
medische zorg dat patiënten krijgen als voor de manier waarop deze zorg wordt toegediend.
Toediening van zorg op afstand kan vele voordelen opleveren, maar wie zal waarschijnlijk van de
ruimere toegang profiteren? Mensen voor wie een verplaatsing naar een medisch centrum moeilijk is,
bijvoorbeeld ouden van dagen, kunnen er voordeel bij hebben, maar hoe kan de relatie veranderen
tussen arts en patiënt, als rechtstreekse zorg dramatisch wordt teruggeschroefd?

Toepassingen van draagbare technologieën, zoals hierboven geschetst voor gezondheidszorg, zullen
een enorme gegevensverzameling en -assimilatie vereisen. Alledaagse vormen van draagbare
technologie, bijvoorbeeld slimme horloges, zouden automatisch gekoppeld zijn aan accounts op de
sociale netwerken, met potentieel een automatische deling van persoonlijke gegevens. In deze context
kan het concept van informationele privacy ernstig in gevaar komen, als de technologieën in kwestie
de toestemming van de gebruiker voor gegevensdeling zo gemakkelijk en zo subtiel kunnen omzeilen.
Wie zal bijvoorbeeld informatie die is verkregen van draagbare technologie, kunnen verzamelen,
opslaan en analyseren en voor welke doeleinden?

Sommige leden van de maatschappij kunnen zich erg ongemakkelijk voelen bij het dragen van
kleding of technologie die ingaat tegen persoonlijke religieuze of culturele opvattingen of
overtuigingen. Welke positieve of negatieve effecten kunnen draagbare technologieën voor hen in dit
opzicht hebben? Kan voor dergelijke technologie ongewild een consumentendoelgroep worden
ontwikkeld op basis van een vooringenomenheid jegens mannen of vrouwen, of misschien kinderen
of volwassenen? Kan dit als effect hebben dat bepaalde delen van de maatschappij van de voordelen
van draagbare technologieën worden uitgesloten?

Draagbare technologieën kunnen ook de mogelijkheid bieden om onze mode te transformeren, in
plaats van er louter bestaande technologie naar te transfereren, met implicaties voor de opkomst van
nieuwe soorten kunst en cultuur. In de praktijk heeft dit geleid tot de ontwikkeling van modieuze,
maar uiterst praktische stukken technologie als de Hövding, een opblaasbare fietshelm. Bedrijven die
de integratie van verschillende technologieën met kleding ondersteunen, kunnen uitkomen bij een
nieuwe nichemarkt. Wat zou dit betekenen voor de vaardigheden die de economieën in de EU in de
toekomst nodig kunnen hebben om dit te faciliteren?

Anticiperend wetgeven

Het gebruik van draagbare technologieën die ontworpen zijn om onze persoonlijke informatie te
controleren en analyseren via het internet der dingen (vaak heimelijk) doet vragen rijzen over
gegevensbescherming en privacy. Bedoeld zijn zowel de privacy van de bevolking (wat als een
gebruiker met een Google Glass zonder toestemming foto's van je neemt?) als van individuele dragers,
wier gegevens op niet-transparante wijze automatisch kunnen worden geüpload in de cloud.
Ziekenhuizen die gebruik maken van draagbare monitors, zouden waarschijnlijk grote hoeveelheden
informatie verzamelen, maar hoe zou in situaties als deze geïnformeerde toestemming worden
gegeven, als het volume van de verzamelde gegevens zo groot is? Bovendien kunnen medische
apparaten afzonderlijk gereguleerd worden, maar hoe moeten in de bestaande wetgeving niet-
medische apparaten worden gecategoriseerd die ook gegevens genereren die bedoeld zijn voor
medisch gebruik (met name invasieve apparaten voor het meten van de hartactiviteit)?
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Er wordt ook gedebatteerd over het gebruik van draagbare technologie op het werk, met name voor
het controleren van de activiteit van werknemers. Op dit punt moeten niet alleen kwesties worden
behandeld met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, er rijzen ook ethische vragen: hoeveel
recht op privacy moet een werknemer op de werkplek hebben? Waar zouden de grenzen van de
werkplek in deze situatie liggen? Voor beleidsmakers en wetgevers is ook medische nalatigheid
relevant, als de toediening van zorg aan patiënten ernstig verandert door een groter gebruik van
draagbare technologieën. Wat zou gebeuren, als de relatie tussen patiënt en arts gecompliceerd werd
door technologie? Zou een technologische fout nog steeds leiden tot aansprakelijkheid wegens
nalatigheid? Welk effect zou technologie hebben op de wettelijke norm die beroepsbeoefenaars,
bijvoorbeeld artsen, moeten naleven?
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7. Drones
Drones zijn al begonnen beelden vast te leggen van onze wereld als nooit tevoren. Hoe kan de
persoonlijke levenssfeer beschermd worden, nu de dalende technologiekosten mogelijk maken dat de
gemiddelde consument dronebestuurder wordt?

Verschillende termen voor drones worden
gebruikt in verschillende soorten van literatuur,
maar er zijn er twee die domineren: Remotely
Piloted Air Systems (RPAS), gewoonlijk
gecontroleerd van buiten het luchtvaartuig; en
Uninhabited Aerial Vehicles (UAV's), die ook
automatisch worden gecontroleerd. Opgemerkt zij
dat de term drone ook kan verwijzen naar
machines die opereren in andere omgevingen,
bijvoorbeeld onder water. De toevoeging van
wapens aan drones is voor het eerst voorgesteld
in de late jaren '40 en sindsdien is de
dronetechnologie snel geëvolueerd, waarbij de
innovatie van de samenstellende onderdelen
(batterijen, boordcomputers, brandstoftypen,
brandstoftanks, lichte materialen enz.) een wijder
gebruik mogelijk maakt.

Drones worden het zichtbaarst gebruikt voor militaire doeleinden, maar er zijn ook vele andere
toepassingen voor drones, bijvoorbeeld bewaking, alsmede bijkomende civiele gebruiken op terreinen
als kartering en logistiek. De kosten van drones zijn sterk gedaald doordat de technologie zich
ontwikkelt en de kostendaling zal zich in de nabije toekomst waarschijnlijk voortzetten. Aan het
gebruik van drones zijn evenwel significante wettelijke en ethische kwesties gekoppeld, met name nu
de diversiteit van gebruiken voor drones naar de toekomst toe diversifieert.

Verwachte gevolgen en ontwikkelingen

In de zeer nabije toekomst worden drones waarschijnlijk vooral gebruikt, zowel door militaire als
door civiele autoriteiten, voor het uitvoeren van kerntaken op het gebied van veiligheid, beveiliging
en politie, met name voor toezichtactiviteiten en informatievergaring. Een direct gevolg hiervan is dat
er minder personeel op het terrein zal worden ingezet om deze activiteiten uit te voeren en in de
toekomst kunnen drones worden ingezet voor de uitvoering van de gevaarlijkste activiteiten, zoals
assistentie bij de bestrijding van bosbranden.

Het scala aan commerciële toepassingen van drones moet nog worden verkend. Grote koerier- en
transportbedrijven doen evenwel al onderzoek naar de manieren waarop drones de efficiëntie van
hun activiteiten kunnen verbeteren en het gamma aan diensten dat zij aanbieden, kunnen verruimen.
Er zijn voorspellingen dat 12 % van de cumulatieve wereldwijde besteding van 98 miljard USD aan
luchtdrones in de komende tien jaar een louter commercieel doel heeft, hetgeen aangeeft hoeveel groei
op korte termijn wordt verwacht.

De kosten van dronetechnologie zullen naar verwachting op korte termijn dalen, zodat het
waarschijnlijk is dat er een wijdverbreide proliferatie van dronegebruik komt door de bevolking in het
algemeen. Samen zullen het toegenomen commerciële en persoonlijke gebruik van drones naar
verwachting een significant effect hebben op de veiligheid van de bevolking, alsmede ernstige
implicaties voor de publieke privacy.
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Onverwachte gevolgen die zich kunnen voordoen, als drones meer deel gaan uitmaken van de
maatschappij?

Vele van de effecten van dronegebruik houden verband met praktische toepassingen en met de
gevolgen hiervan, die vele vragen doen rijzen op het gebied van privacy; deze zijn goed
gedocumenteerd worden door inlichtingendiensten wereldwijd actief onderzocht. Één kwestie die
niet volledig is onderzocht, is evenwel het potentiële effect van drones in de vorm van een
maatschappelijke angst om te worden bekeken, die wel moeilijk te kwantificeren is, maar die
incidenteel wordt gemeld door burgers die worden geciteerd in de media, waarbij gewoonlijk termen
worden gebruikt als "akelig" of "verontrustend". Kan dit implicaties hebben voor de manier waarop
burgers zich in de toekomst gedragen, althans in het openbaar, als ze zich actief bekeken voelen door
drones?

Verband hiermee houden de implicaties van het gebruik van drones voor de persoonlijke levenssfeer,
met name doordat drones nieuwe manieren mogelijk maken van fotograferen en filmen. Zou de
eigenaar van de drone in kwestie als enige toegang hebben tot deze gegevens? Wat kan het effect zijn
van de onbedoelde vrijgave van persoonlijke gegevens van personen die worden vastgelegd op film
(bijvoorbeeld adresgegevens)?

Het gebruik van drones voor de levering van commerciële goederen en diensten, bijvoorbeeld
goederenvervoer, wordt in de toekomst algemeen verwacht. Het kan ook nuttig zijn om na te gaan
hoe andere soorten van diensten, bijvoorbeeld diensten die traditioneel worden verleend door de
overheid, ook kunnen worden verleend door drones en hoe dit de aard van de dienst in kwestie kan
veranderen. Wat zou bijvoorbeeld het effect zijn van de vervanging van de buurtpolitie door een
groter gebruik van drones? Welk soort vaardigheden en karaktertrekken zou vervolgens voor dit
politiewerk op afstand vereist zijn? Meer algemeen is het bij de planning van verdere innovatie van de
dronetechnologieën belangrijk na te denken over de vraag welk soort nieuwe vaardigheden en kennis
in de maatschappij nodig zal zijn voor het ontwerp, de bediening en het onderhoud zowel van drones
als van de infrastructuur ervoor.

De interactie van de infrastructuur voor drones (telecommunicatienetwerken enz.) met andere
technologieën is een andere kwestie die bij de beoordeling van het effect van dronetechnologie moet
worden onderzocht. Potentiële conflicten inzake het gebruik van het luchtruim tussen drones en
zowel militaire als civiele luchtvaartuigen, zijn al als ernstige kwestie ter sprake gebracht: hoe kunnen
deze conflicten worden opgelost en hoe kan het veilige gebruik van drones gewaarborgd worden, met
inachtneming van de militaire en commerciële prioriteiten? Soortgelijke conflicten kunnen zich
voordoen bij het onderzoek van de vraag hoe drones telecommunicatienetwerken kunnen gebruiken
voor het verzenden en ontvangen van gegevens. Wat zal evenwel het effect zijn op de veiligheid, als
de verbindingen in kwestie niet worden beveiligd, bijvoorbeeld als een drone wordt overgenomen
voor kwaadaardige doeleinden?

Anticiperend wetgeven

Hoewel de civiele en de militaire geledingen van de samenleving op vele punten dezelfde
bezorgdheid delen, moet worden opgemerkt dat de lidstaten naar verwachting de
regelgevingsbevoegdheid zullen behouden voor drones die worden gebruikt voor militaire of
defensiedoeleinden, die binnen hun bevoegdheidsterrein vallen. Wat civiel gebruik betreft, moeten de
beleidsmakers diverse kwesties onderzoeken. In het VWEU wordt alle EU-burgers het recht verleend
op gegevensbescherming, hoewel het vooral gaat om een exclusieve bevoegdheid van de Raad, en de
EU heeft al wetgeving op het gebied van gegevensbescherming  vastgesteld. In de toekomst moet
wellicht wetgeving worden ontwikkeld die specifiek betrekking heeft op drones, om te bepalen in
hoeverre het recht van een dronegebruiker om gegevens vast te leggen opweegt tegen de noodzaak de
individuele privacy te beschermen. Hoe kan een billijke aansprakelijkheidsverdeling worden
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gerealiseerd, met name wat schade aan derden betreft, bijvoorbeeld krassen op voertuigen, aanvliegen
tegen gebouwen en door drones verwonde burgers?

De bevoegdheden inzake het gebruik van drones voor militaire doeleinden zullen waarschijnlijk
blijven berusten bij de afzonderlijke lidstaten, hoewel interessant genoeg sinds kort ook wordt
opgeroepen tot op zijn minst een zachte vorm van regulering op het niveau van de EU. In een recent
onderzoek door het Directoraat-Generaal extern beleid van het Europees Parlement zijn
aanbevelingen geformuleerd inzake het gebruik van drones buiten Europa. Hierin wordt bezorgd
gesteld dat voor dit dronegebruik geen richtsnoeren gelden. Hoe kan militair dronegebruik
bijvoorbeeld worden geharmoniseerd om de hoge EU-normen op ethisch en wettelijk gebied te
handhaven? Er wordt de opstelling gesuggereerd van een gedragscode voor de procedures inzake de
toestemming voor en uitvoering van controleacties en aanvallen waarbij drones worden gebruikt. Dit
doet interessante vragen rijzen voor de beleidsmakers met betrekking tot het Europees buitenlands
beleid. Welke normen moeten gelden voor de lidstaten die militaire drones inzetten buiten Europa?
Hoe kunnen rechtsregels met betrekking tot de ontwikkeling en proliferatie van dronetechnologie het
beste door de EU op internationaal niveau worden bevorderd?
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8. Aquaponicssystemen
Aangezien de wereldbevolking snel blijft groeien, is de ontwikkeling van innovatieve en duurzame
voedselbronnen een van de hoofdprioriteiten voor Europa. Hoe kan de ruimtelijke ordening inspelen op
een intensiever gebruik van aquaponics?

In aquaponicssystemen wordt het
kweken van vis, gewoonlijk zoetwatervis,
gecombineerd met het telen van planten.
Dit vindt plaats in een gesloten
aquacultuursysteem, waarin vissen
worden gevoed en hun uitwerpselen
direct als meststof worden gebruikt in het
water waarin zij worden gehouden. Het
water dient vervolgens als voeding voor
planten, die het gebruiken om te groeien
en het water filteren zodat het weer
geschikt is voor de vissen in het systeem.
Een dergelijk systeem kan "gesloten"

worden genoemd en er wordt daarom bijzondere nadruk gelegd op de milieu- en economische
duurzaamheidsaspecten van aquaponics. Op dit moment bestaan er alleen kleinschalige
aquaponicssystemen die, in vergelijking met de huidige methoden van grootschalige landbouw, hoge
productiekosten met zich meebrengen.

De populariteit van deze landbouwmethode werd onlangs erkend in een wetgevend initiatiefverslag
van de Commissie AGRI, dat in maart 2014 door het Europees Parlement werd aangenomen. Het is
echter onduidelijk hoe de ontwikkeling en innovatie van aquaponics, die zich tussen het visserij- en
het landbouwbeleid situeren, binnen de EU worden gefinancierd. Aquacultuur valt onder een aantal
bepalingen van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij waarin bedrijven worden
beoordeeld aan de hand van criteria als "beperking van milieueffecten" en "verbetering van
duurzaamheid". Mogelijk kunnen aquaponics op dezelfde manier worden gefinancierd, aangezien
deze kenmerken ook eigen zijn aan de aquaponicsmethode.

Verwachte gevolgen en ontwikkelingen

Zoals hierboven uitgelegd kan het gebruik van aquaponics leiden tot de ontwikkeling van een meer
gesloten landbouwsysteem waarin hulpbronnenefficiëntie prioriteit krijgt, hetgeen zich laat vertalen
in een maximaal economisch rendement. Dit biedt een kans om voedsel op een economisch en
ecologisch duurzamere manier te produceren, omdat producten worden gekweekt met een minimale
input van hulpbronnen. Aquaponics kunnen ook een bijdrage leveren aan de vermindering van de
CO2-uitstoot van de voedselproductie en, dankzij de verkorte toeleveringsketens, de
voedselzekerheid en de veerkracht van voedselsystemen verbeteren.

Lokale economieën kunnen een extra impuls krijgen als zij aquaponics gebruiken om een deel van de
waarde van hun productie terug te winnen. Dit is onlangs aangetoond door onderzoekers die
huishoudelijk afvalwater gebruikten om tomatenplanten te telen en ontdekten dat schadelijke
chemicaliën in het water, zoals ammoniumnitraat, werden beperkt tot niet-toxische niveaus zodat zij
konden worden gebruikt in landbouw- en industriële systemen. Daarnaast kan een
aquaponicssysteem, in vergelijking met de bestaande landbouwmethoden, de hoeveelheid water die
nodig is voor voedselproductie aanzienlijk beperken.



Tien technologieën die ons leven kunnen veranderen: potentiële effecten en beleidsimplicaties

23

Ook kan de ruime toepasbaarheid van vele aquaponicssystemen het mogelijk maken om bepaalde
soorten voedsel te telen op atypische locaties, bijvoorbeeld in stedelijke gebieden.  Zoals vermeld kan
dit bijdragen aan een verbeterde veerkracht van de voedselvoorzieningsketens, aangezien voedsel
veel dichter bij de plek van consumptie zou worden geproduceerd. Hoewel er al een begin mee is
gemaakt, blijkt het lastig vanwege de kleinschaligheid van de productie en de hoge kosten van de
voedselproductie afkomstig van aquaponicssystemen.

Onverwachte gevolgen die zich kunnen voordoen, als aquaponicssystemen meer deel gaan
uitmaken van de maatschappij?

Wat zouden de implicaties voor ons dieet zijn bij een intensiever gebruik van aquaponicssystemen?
Momenteel kan de technologie uitsluitend onder een aantal strikte voorwaarden worden toegepast
(pH, temperatuur, enz.) en dus alleen worden gebruikt om een beperkte reeks planten te telen. Wat
zou het effect op ons dieet zijn als een groter deel van ons voedsel afkomstig was van een dergelijke
bron? Is het mogelijk dat bepaalde mineralen, vitaminen en andere voedingsstoffen in de toekomst
niet meer in ons dieet voorkomen en op welke manier zou de volksgezondheid veranderen?

Aquaponicssystemen zijn klein in vergelijking met traditionele landbouwmethoden en hebben minder
ruimte nodig, maar de exploitatie ervan is duur. Steden zijn daarom ideale locaties voor het gebruik
van aquaponics en beleidsmakers moeten onderzoeken welk effect een verschuiving naar meer
gedecentraliseerde vormen van voedselproductie kan hebben op zowel plattelands- als stedelijke
gebieden. Hoe kunnen nieuwe en bestaande gebouwen bijvoorbeeld worden vormgegeven/aangepast
om er een aquaponicssysteem in te integreren? In alledaagse architectuur geïntegreerde
aquaponicssystemen kunnen tevens bijdragen tot het herstel van de verbinding tussen mensen en
voedselproductie. Dit kan verdere implicaties hebben wat betreft het draagvlak voor beleid inzake
steden en voedselproductie.

De economische gevolgen van de toepassing van een dergelijke methode moeten ook in overweging
worden genomen. Zou het gebruik van duurdere, kleinschaligere systemen de voedselprijzen doen
stijgen en van invloed zijn op de toegankelijkheid van voedsel? Gemeenschappen die niet in staat zijn
aquaponicssystemen in te voeren zouden te maken kunnen krijgen met hogere voedselprijzen en in
plaats daarvan vertrouwen op "oude, inefficiënte en oneerlijke" vormen van landbouw. Wat zou het
effect op de werkgelegenheid zijn van een wijdverbreidere toepassing van een arbeidsintensievere
vorm van voedselproductie, zoals aquaponics, en over welke vaardigheden zouden werknemers in de
toekomst moeten beschikken? Als aquaponicssystemen het waterverbruik ten behoeve van
voedselproductie zouden kunnen beperken, zouden de waterprijzen dan dalen door de lagere vraag?
Wat zouden de economische en ecologische kosten en baten zijn als waterverbruik in dienst van de
economie zou worden gesteld?

Anticiperend wetgeven

Zoals vermeld beschikt de EU nog niet over wetgeving op het gebied van aquaponics en is het daarom
niet duidelijk hoe beleidsmakers wetgeving kunnen aanwenden om deze technologie te financieren.
Zou er nieuwe, specifieke wetgeving voor aquaponics moeten worden vastgesteld of zou de
bestaande wetgeving inzake voedselproductie in dit geval volstaan? Één ding is zeker,
aquaponicssystemen zijn een relatief complex en technisch fenomeen. Daarom zullen beleidsmakers
in het Europees Parlement wellicht overwegen dit gebied van de technologie door middel van
gedelegeerde of uitvoeringshandelingen te reguleren. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn dat
beleidsmakers de regels voor andere producten en technologiegebieden in verband met aquaponics in
overweging nemen. Hoe zouden beleidsmakers bijvoorbeeld de toepassing van gentechnologie
moeten regelen om het rendement van aquaponicssystemen te verbeteren?

Aangezien de aquaponicstechnologie een nieuwe en tot nu toe relatief onderontwikkelde technologie
is, wordt zij in de toekomst misschien wel een belangrijk onderzoeksterrein in de afzonderlijke
lidstaten. In dat geval zouden de nationale regeringen er aanzienlijke financiering voor kunnen
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uittrekken; dit zou nauwlettend door de EU moeten worden gevolgd om te waarborgen dat deze
financiering binnen de staatssteunregels blijft. Ten slotte moeten het beleid en de wetgeving op het
gebied van ruimtelijke ordening wellicht worden gewijzigd als aquaponicssystemen meer deel gaan
uitmaken van de maatschappij. Zou de technologie worden geïntegreerd in stedelijke of
plattelandsgebieden? Waar zullen mensen als gevolg daarvan naartoe verhuizen? Waar ze ook
naartoe gaan, de stedelijke planning –momenteel een bevoegdheid van de lidstaten–zal hiervan hoe
dan ook gevolgen ondervinden. Als de EU aquaponicssystemen in de toekomst op een meer
rechtstreekse wijze wil reguleren, zou een verdragswijziging aan de orde zijn wanneer dergelijke
regelgeving van invloed is op de stedelijke planning op nationaal niveau.
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9. Technologieën voor slimme huizen
Het internet der dingen omvat steeds vaker elektronische apparaten die we thuis gebruiken. Hoe zullen
onze dagelijkse manier van doen en persoonlijke relaties hierdoor veranderen?

Het internet der dingen refereert aan een
verhoogde connectiviteit tussen digitale
apparaten in de maatschappij, bijvoorbeeld
smartphones en televisies. Er zijn
tegenwoordig meer van deze apparaten dan
mensen op de planeet, en "slimme huizen"
zijn een praktische toepassing van het
internet der dingen in de gebouwen waarin
we wonen. Slimme huizen bestaan uit een
aantal elektrische apparaten die met elkaar
communiceren via een intern netwerk dat ook
op het internet is aangesloten. Een dergelijk
"huis van de toekomst zou rondom een
intelligent monitoring- en controlesysteem
worden gebouwd dat gebruikers voorziet van
meer flexibiliteit bij het beheer van hun dagelijkse energie- en waterverbruik.

Slimme huizen zijn gewoonlijk uitgerust met geavanceerde multimediasystemen die in iedere kamer
gepersonaliseerde inhoud kunnen leveren. Ze worden ofwel "slim gebouwd" ofwel later "slim
gemaakt", met hulpmiddelen zoals "slimme stekkers" die andere apparatuur beheren die niet zijn
aangesloten op het internet der dingen (niet-slimme elektrische apparatuur). Naar schatting zal circa
13 % van de consumenten (in de VS) eind volgend jaar thuis beschikken over een apparaat dat is
aangesloten op het internet der dingen, wat het belang van deze technologietrend illustreert.

Verwachte gevolgen en ontwikkelingen

Nu steeds meer huizen "slim" worden, is er een groot potentieel voor zowel hulpbronnen- als
tijdsbesparing voor consumenten en energieleveranciers. Slimme huizen kunnen huiseigenaren een
flexibeler energieverbruik bieden, zowel rechtstreeks als niet-rechtstreeks. Zo kan een gebruiker van
een "slim huis" via een smartphone op afstand zijn energieverbruik en de omgevingsomstandigheden
thuis controleren. In combinatie met "slimmere" bouwmaterialen, zoals thermische isolatie en
ledverlichting, kan de toekomstige energieprestatie van huizen drastisch verbeteren.

Slimme huizen beheren niet alleen het energieverbruik, maar bieden ook mogelijkheden voor
energieopslag en helpen zo een wijdverbreider gebruik van binnenshuis opgewekte hernieuwbare
energie te bevorderen. Dit is van wezenlijk belang om dergelijke technologieën te kunnen aanpassen
aan schommelingen in de lokale stroomvoorziening, maar biedt ook kansen om meer
vraagresponscapaciteit toe te voegen aan het bredere energienet van een gebouw, stad of land. Een
ander bijkomend voordeel is de bevordering van de invoering van elektrische voertuigen: er kunnen
oplaadnetwerken voor elektrische voertuigen worden gecreëerd door huizen door te ontwikkelen tot
mini-oplaadstations.

Slimme huizen leveren tevens een bijdrage aan de vraagresponsstrategieën op energiegebied in de
hele EU, nu minder flexibele, hernieuwbare energiebronnen een steeds groter aandeel in de
energievoorziening hebben. Door het energieverbruik van afzonderlijke gebouwen op afstand te
regelen, kan de druk op de elektriciteitsnetten tijdens piekperioden worden verlicht, bijvoorbeeld
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door airconditioning tijdelijk uit te schakelen zonder dat het nodig is om over te schakelen op dure
noodaggregaten.

Onverwachte gevolgen die zich kunnen voordoen, als technologieën voor slimme huizen meer
deel gaan uitmaken van de maatschappij?

Het belangrijkste argument voor de invoering van technologieën voor slimme huizen is het potentieel
voor kostenbesparende efficiëntie, alsook een waargenomen verbetering van de levenskwaliteit. Er is
echter ook aangevoerd dat er bepaalde maatschappelijke uitdagingen uit zouden voortvloeien. De
gevolgen voor sociale gedragspatronen, zowel binnens- als buitenshuis, de individuele privacy en
veiligheid en het al dan niet universele karakter van technologieën voor slimme huizen zijn slechts
een paar van de bezorgdheden die nog volledig door de beleidsmakers dienen te worden aangepakt.

Bij het debat over slimme huizen is vaak sprake van een gestileerde kijk op een "huis". In stedelijke
gebieden bestaan bouwblokken waarbinnen de wooneenheden niet zoals appartementen van elkaar
zijn gescheiden echter voor een groot deel uit woongebouwen waar de omgevingsomstandigheden
gewoonlijk worden geregeld door de gebouwbeheerders of huiseigenaren. Derhalve rijst de vraag in
welke mate technologieën voor slimme huizen deze bewoners controle zouden bieden, met name als
een huiseigenaar de servicekosten samenbundelt in het huurcontract van de huurders. Wat is de
mogelijke impact van conflicten over de instellingen voor gedeelde technologieën voor slimme huizen
op de verhoudingen tussen bewoners van gebouwen waarin meerdere mensen wonen? Hoe kunnen
bewoners er zeker van zijn dat de door technologieën voor slimme huizen overgedragen gegevens
hen niet benadelen ten opzichte van huiseigenaren?

Slimme huizen kunnen ook van invloed zijn op onze dagelijkse manier van doen en relaties. Als
huizen doeltreffender op afstand werden beheerd, zou dit dan leiden tot meer werkuren? Als
huishoudelijk werk steeds vaker aan een slim systeem werd overgelaten, zou dit bovendien gevolgen
kunnen hebben voor de manier waarop huizen worden gebouwd en dus voor de toewijzing van
sociale verantwoordelijkheden. Zouden mensen zich vrijer voelen om hun huizen verlaten en
bijvoorbeeld meer gebruikmaken van openbare ruimten? Zouden deze ruimten daarom waardevoller
worden voor beleidsmakers?

Kan de invoering van technologieën voor slimme huizen een revolutie inluiden van de meer
praktische kant van gezondheidszorg, bijv. de bediening van toestellen zoals boilers voor oudere
patiënten? Zou dit de aard en de doeltreffendheid van dienstverlening veranderen? Slimme huizen
kunnen patiënten in staat stellen een onafhankelijker leven te leiden en een verschuiving van
institutionele zorg naar zorg in huis teweegbrengen. Wat kan het effect hiervan zijn op de vereiste
vaardigheden en scholing waarover medisch personeel moet beschikken voor deze vorm van
dienstverlening?

Anticiperend wetgeven

Aangezien slimme huizen uit grote aantallen apparaten bestaan, zijn gegevensbescherming en de
privacy van gebruikers van slimme huizen prangende kwesties. Hoe zou het privacybeleid voor elk
apparaat eruit zien en hoe kan van gebruikers worden verlangd dat zij de naleving ervan in de gaten
houden? Uit hoofde van de EU-wetgeving dient gegevensverzameling te worden beperkt tot hetgeen
nodig is voor het "primaire doel" van een product. Maar hoe wordt dit gedefinieerd en wie zou de
"eigenaar" van dergelijke gegevens zijn als meerdere apparaten met elkaar in verbinding staan en
horizontale doelen hebben? Hoe zouden deze gegevens worden beschermd in het licht van de steeds
talrijkere aanvallen via internet, waarvan vele van buiten de EU afkomstig zijn? Is hiervoor –net als
voor de andere trends die in dit verslag worden beschreven– nieuwe wetgeving vereist, die specifiek
betrekking heeft op gegevens die overal in huis worden verzameld?
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Het vaststellen van de aansprakelijkheidsverdeling kan in het geval van slimme huizen eveneens een
uitdaging vormen. Wie zou bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor een bepaald slecht functionerend
product voor "slimme huizen": de gebruiker of de leverancier? Als een "slimme koelkast" automatisch
levensmiddelen zou bestellen, hoe zou dan het bestaande overeenkomstenrecht worden toegepast en
wat zouden de bepalingen van de overeenkomst zijn? Zouden dergelijke producten eenvoudig
kunnen worden geretourneerd en wie zou verantwoordelijk zijn voor eventuele problemen?
Bovendien blijven er vragen bestaan omtrent de eigendom van componenten van het "internet der
dingen". Zou bijvoorbeeld software waarmee een koelkast en een voedselsensor zich met elkaar in
verbinding kunnen stellen octrooieerbaar zijn? De toepassing van gestandaardiseerde technologieën is
een belangrijk kenmerk van "slimme huizen". Buitensporig gebruik van wetgeving inzake
intellectuele-eigendomsrechten kan hiervoor een obstakel vormen.
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10. Elektriciteitsopslag (waterstof)
Nu technologieën voor hernieuwbare energie in heel Europa worden toegepast, is het moment van
"slim energieverbruik" aangebroken. Hoe kan elektriciteitsopslag de veerkracht van Europa op het
gebied van energie verbeteren en zullen we in de toekomst "off-grid" (zonder netaansluiting) leven?

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar
nieuwe opslagtechnologieën waarmee op
efficiënte en duurzame wijze opgewekte
overtollige elektrische energie kan worden
opgeslagen tijdens perioden van laag
verbruik (voor hergebruik tijdens
piekperioden). Op dit moment wordt actief
gewerkt aan de ontwikkeling van diverse
belangrijke vormen van energieopslag, die
gewoonlijk in vier categorieën worden
onderverdeeld: elektrische, mechanische,
thermische en chemische energieopslag.
Chemische opslagsystemen, met name die

welke via elektrolyse waterstof produceren, worden beschouwd als de meest veelbelovende
technologie. Het opgeslagen gas kan worden gebruikt om een verbrandingsproces in gang te zetten
om elektriciteit te regenereren of een brandstofcel te voeden, bijvoorbeeld in een "waterstofauto".

Technologieën voor hernieuwbare energie worden in de hele EU toegepast en opslagtechnologieën
kunnen daarom op diverse locaties worden toegepast, al naargelang waar elektriciteit wordt
opgewekt, verbruikt, vervoerd en in reserve wordt gehouden. Afhankelijk van de locatie en de aard
van de energieopwekking kan het type opslagsysteem zeer groot (gemeten in gigawatt), middelgroot
(megawatt) of klein en zeer plaatsgebonden (kilowatt) zijn. Overheidsinvesteringen in onderzoek naar
en ontwikkeling van energieopslag hebben geleid tot aanzienlijke kostenbesparingen. Er wordt echter
steeds vaker gevraagd om meer EU-subsidies voor onderzoek op dit gebied.

Verwachte gevolgen en ontwikkelingen

De ontwikkeling van technologieën voor elektriciteitsopslag begint de stijgende trend van energie uit
hernieuwbare bronnen, zoals wind- en zonne-energie, te evenaren. Dit wordt met name ingegeven
door het streven naar elektrificering van energieopwekking en -verbruik van EU-beleidsmakers die
zich inspannen voor een vermindering van de CO2-uitstoot, die een grote impact heeft op de
wereldwijde klimaatverandering. Een verschuiving ten koste van energiebronnen als olie en gas
wordt ook noodzakelijk geacht om in de toekomst een veilige en goedkopere energievoorziening te
waarborgen, zodat we zijn ingedekt tegen de politieke instabiliteit in regio's die fossiele brandstoffen
produceren en stijgende energiekosten op lange termijn.

De onvoorspelbaarheid van hernieuwbare energiebronnen maakt het echter steeds moeilijker om de
levering van deze energie zeker te stellen, zelfs hoewel het aandeel uit dergelijke bronnen afkomstige
energie toeneemt (tussen 2011 en 2012 nam de hoeveelheid met wind-energie opgewekte elektriciteit
in de EU toe met iets meer dan 12 %, van 181,3 TWh tot 203,1 TWh). Meer elektriciteitsopslag zou
bijdragen aan het "nivelleren" van de energievraag, bijvoorbeeld door energie vrij te geven als de
vraag hoog is (maar de voorziening uit hernieuwbare bronnen relatief laag), zodat het veel
haalbaarder wordt om hernieuwbare energie op grotere schaal in te zetten.

Technologieën voor elektriciteitsopslag worden ook van essentieel belang geacht voor de
ontwikkeling van zogeheten "slimme netten" voor elektriciteitsopwekking en -voorziening. De
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combinatie van technologieën voor elektriciteitsopslag en slimme netten biedt significante
mogelijkheden om het energieverbruik via dergelijke systemen te optimaliseren. Dit zou de
vraagbeheersing en vraagrespons veel flexibeler maken, die in steeds grotere mate afhankelijk zijn van
energieopwekking uit hernieuwbare bronnen. Als we dankzij meer mogelijkheden voor
elektriciteitsopslag beter in staat zijn om "off-grid" te gaan, kan dit in de toekomst ook een oplossing
zijn voor onverwachte stroomstoringen en de veerkracht op het gebied van energie op lokaal niveau
drastisch verbeteren.

Onverwachte gevolgen die zich kunnen voordoen, als elektriciteitsopslag meer deel gaat
uitmaken van de maatschappij?

Technologieën voor elektriciteitsopslag kunnen meer impact krijgen wanneer ze worden
gecombineerd met andere technologieën. Door middel van elektriciteitsopslag kunnen huizen en
bedrijven gemakkelijker "off-grid" gaan, hetgeen bijdraagt aan hun veerkracht op het gebied van
energie en economische weerbaarheid. Kan hiermee gezorgd worden voor een duurzamere
energievoorziening van de bevolking van lokale gebieden? Het is waarschijnlijk efficiënter om te
beschikken over "lokale netten" die zijn gescheiden van een nationaal net, waarbij gebruik wordt
gemaakt van "off-gridclusters" van woningen en bedrijven. Indien dit inderdaad het geval is, welk
effect kan dit hebben op de toekomstige locaties van woonkernen? Zal dit van invloed zijn op de
algemene trend dat mensen steeds vaker verhuizen naar bebouwde en stedelijke gebieden?

Er zijn ook kosten verbonden aan "off-grid" gaan, die hoger kunnen uitvallen dan voor traditionelere
soorten infrastructuur met netaansluiting vanwege de moeilijkheid om schaalvoordelen te realiseren,
hogere installatiekosten enz. De vraag wie voor deze kosten opdraait is in deze context dus zeer
relevant. In de eerste plaats: wie zou er betalen? De individuele energieconsument of de
belastingbetaler? Als consumenten de meeste kosten zouden dragen, zouden dan alleen degenen met
toereikende particuliere middelen "off-grid" gaan? Hoe zou bovendien de verdeling van de voordelen
ervan eruitzien en zou dit eerlijk zijn?

Technologieën voor elektriciteitsopslag kunnen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van andere
technologieën, zoals voertuigen op waterstof. Als een aantal huishoudens en bedrijven beschikte over
opslagvoorzieningen voor waterstof, zou dit dan bijdragen aan de ontwikkeling van netwerken van
voertuigen op waterstof? Als dit werkelijkheid werd, zouden dergelijke vervoersmiddelen dan de
belangrijkste vorm van wegvervoer worden?  Het lijkt erop dat de elektrificering van vervoer al
aanzienlijke vormen aanneemt, gezien het feit dat de elektrificering van de spoorwegen steeds sneller
gaat en elektrische auto's zich in de laatste testfases bevinden. Daarom kan een grootschaligere inzet
van waterstofopslag waarschijnlijk van meer nut zijn voor de algemene elektrificering van
energieopwekking.

Anticiperend wetgeven

Hoewel energieopwekking en -voorziening grotendeels onder de nationale bevoegdheden blijven
vallen, is de EU uit hoofde van Richtlijn 2005/89/EG verplicht om de veiligheid en zekerheid van de
investeringen in elektriciteitsvoorziening te waarborgen. Dit wordt verwezenlijkt door de
totstandbrenging van een functionerende markt voor zowel elektriciteitsopwekking als -voorziening.
Moet de EU tevens projecten voor op waterstof gebaseerde elektriciteitsopslag financieren door
gebruik te maken van dezelfde mechanismen en zouden er nieuwe richtlijnen moeten worden
vastgesteld om dergelijke investeringen te beheren? Of moet dit een taak blijven van de afzonderlijke
lidstaten?

Er blijven ook vragen onbeantwoord wat het innovatieniveau betreft dat vereist is voor technologieën
zoals op waterstof gebaseerde elektriciteitsopslag. Hoewel de technologie de afgelopen jaren enorm is
ontwikkeld, moet er mogelijk meer werk worden verricht om er commercieel levensvatbare projecten
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van te maken. Hier rijst nogmaals de vraag of de Europese beleidsmakers dit moeten financieren en zo
ja, welke wetgevende maatregelen zij nodig zouden hebben. De beleidsvorming op EU-niveau is van
nut geweest bij het stellen van doelen voor de vermindering van de CO2-uitstoot, de toename van het
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen en de energie-efficiëntieniveaus. Zouden soortgelijke
doelen voor elektriciteitsopslag ook passend zijn en op welk niveau kunnen EU-beleidsmakers en -
wetgevers dergelijke doelen indien nodig stellen?

Ten slotte zijn de wetgevingsgebieden gezondheid en veiligheid (zowel van de consument als van
derde partijen) van belang voor de technologie van elektriciteitsopslag, met name wanneer waterstof
wordt gebruikt. Als dergelijke technologieën werden ingevoerd in gemeenschappen in heel Europa,
hoe zouden beleidsmakers dan kunnen toezien op de bescherming van mensen die dicht bij deze
technologieën wonen of werken? Hoe kunnen de rechten van alle leden van een "off-
gridgemeenschap" worden gehandhaafd, met een eerlijke toegang tot energie? Zouden deze
opslagtechnologieën een fysiek risico voor lokale wilde dieren met zich meebrengen? Op welke
manier kan de bestaande wetgeving worden aangepast om hiermee rekening te houden en in
hoeverre zouden de lidstaten op dit gebied bevoegd zijn?
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