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● Nanotechnologie, vrede en veiligheid 
 
 

Verslag van conferentie 24 september 2010, 9.00-17.00 uur door Ineke 
Malsch en Steven Schilthuizen1. 
 

Behalve civiele toepassingen zijn er ook militaire of civiele veiligheidstoepassingen van 

nanotechnologie in ontwikkeling en is er de mogelijkheid van (militaire) dual use van civiel 

onderzoek. Tijdens deze conferentie gingen vertegenwoordigers van de 

onderzoeksgemeenschap, defensie en justitiekringen en vredesbeweging en andere 

maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek over implicaties van nanotechnologie voor 

vrede, veiligheid en privacy. Hoe moet de samenleving ermee omgaan en welke 

verantwoordelijkheid hebben de verschillende betrokken partijen en individuen voor een 

juridisch en ethisch verantwoorde beheersing van de ontwikkelingen? Verschillende voorstellen 

zijn gedaan, maar de discussie is nog niet afgerond. Kernpunten voor de Commissie 

Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie zijn: 
- Denk goed na over bepaalde militaire technologie ontwikkelingen waarin nanotechnologie 

gebruikt wordt, die grote impact kunnen hebben op oorlogsvoering, oorlogsrecht en 
burgers (offensieve micro UAV´s, bewapende macro UAV´s en gevechtsrobots, miniaturisatie 
van satellieten, human enhancement en nanodrugs, non-lethal weapons). 

- Vragen van oorlogsrecht en moraal dienen centraal te staan in de discussie hierover. 
- Voor misbruik van bionanotechnologietoepassingen is veel onderzoek en kennis nodig wat 

drempels opwerpt voor kwaadwillenden.  
- Vergroot het bewustzijn bij onderzoekers/instellingen van de (bio)security risico’s en 

regelgeving, maar ga “verveiliging” tegen waardoor academische vrijheid en maatschappelijk 
nuttige toepassingen gehinderd worden door overdreven aandacht voor (staats)veiligheid. 

- Scheiding defensie en civiele industrie onderzoek levert niet veel op, de defensie industrie 
leunt zwaar op een aantal civiele ontwikkelingen en drivers, kan hier niet zonder, let op met 
het prijsgeven van essentiële informatie van bepaald onderzoek. 

- Nieuwe nanosensoren en RFID systemen kunnen veel extra informatie over burgers opleveren. 
Revocable privacy lijkt hier zinvol om oneigenlijk gebruik te voorkomen (opheffen bij serieuze 
opsporing). 

 

Inleidingen en discussie 
 

Steven Schilthuizen2 gaf een overzicht van de impact van nanotechnologie op civiele en defensie producten. 

Naast een aantal kerntechnologieën, nanotechnologie radars (tijdplots rondom platforms) onderscheidde hij 

drie soorten nanotechnologie ontwikkeling: civiel en defensie georiënteerd, defensie gedreven en civiel 

gedreven ontwikkelingen. Er is discussie mogelijk over Human Enhancement (BMI, nanomedicine, 

implantaten) met nanotechnologie, niet-dodelijke wapens en beïnvloeding van tegenstanders, 

robotsystemen en UAVs met offensieve taken, en toepassingen van RFID, sensoren en ICT voor 

binnenlandse veiligheid.  

                                                
1 De context waarbinnen de discussie tijdens deze conferentie plaatsvond wordt geschetst in een 
achtergrondnotitie en inleidende presentatie door Ineke Malsch, zie bijlage 1 en 2. 
2 Zie presentatie: Impact van nanotechnologie op civiele en defensie producten in bijlage 3. 
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Discussie n.a.v. presentatie Schilthuizen: Wordt er onderzoek gedaan naar wapens met een uiterste 

houdbaarheidsdatum? Dit zou nuttig zijn vanuit het oogpunt van de politie om minder kleine wapens in 

omloop te hebben. Dergelijk onderzoek gebeurt niet echt. In theorie is het denkbaar om het smeermiddel 

gebruikt in wapens aan te passen zodat ze sneller verslijten.  

Kunnen nanosensoren (B/C) gehinderd worden in hun werking? Dat kan evt. via nanodeeltjes die te 

detecteren stoffen absorberen of de gevoelige sensoroppervlakken onbruikbaar maken (zou een tegenactie 

van terroristen, vijandige mogendheden kunnen zijn). 

Is de verwachte toepassing van biometrische identificatie over 5-8 jaar makkelijker in te voeren voor civiele 

veiligheid dan voor defensie? Nee, beide kunnen er even snel toegang toe krijgen. 

Thales heeft een speciale PDA voor militairen ontwikkeld, die nu in een testfase is. Het is onbekend of dit al 

grootschalig is uitgerold. Een GPS-achtig systeem voor het lokaliseren van vermiste personen is al wel in 

gebruik, maar nog niet verder ontwikkeld voor defensie. Het hangt af van de beschikbaarheid van financiën.  

Lopen militaire systemen achter bij civiele? 

De verwachte uitrusting van de soldaat van de toekomst ziet er nogal vervaarlijk uit, terwijl contacten met 

de lokale bevolking cruciaal zullen blijven in vredesmissies etc. Dan kan vooral de high tech helm 

belemmerend werken. Anderzijds zou nanotechnologie aanpassing van de kleuren mogelijk kunnen maken 

en daarmee het uiterlijk van de soldaat vriendelijker. 

Wat is de behoefte aan schaarse grondstoffen uit een beperkt aantal landen (b.v. China) om deze 

ontwikkelingen mogelijk te maken? Enerzijds zijn schaarse edelmetalen en olieproducten noodzakelijk voor 

een aantal toepassingen van nanotechnologie zoals energie, membranen, catalyse en elektronica. Anderzijds 

kan nanotechnologie misschien helpen eigenschappen van meer verspreid voorkomende materialen aan te 

passen. Na 15 jaar zouden smart “designer materials” beschikbaar kunnen zijn, nu al passieve 

nanocomposieten en semi-actieve materialen 

De kosten van nanomaterialen lopen uiteen. Nanoklei op masterbatch kost €3-4 per kg. Koolstof nanotubes 

in compound €7-8 per kg, maar de prijs daarvan is de laatste jaren flink gezakt sinds ze massaal 

geproduceerd worden in fabrieken. Gebruikt van nanotubes in duurdere tennisrackets is concurrerend, het 

gaat om marginale kosten voor de fabrikant. Het terugverdienen van publieke investeringen is een ander 

verhaal. Bedrijven plukken de vruchten. 

De afbreekbaarheid van nanomaterialen is wisselend. Sommige zijn niet afbreekbaar, b.v. nanodeeltjes in 

polymere composieten blijven erin achter als de kunststoffen gerecycled worden. Biopolymeren zoals 

zetmeel met nanoklei worden b.v. gebruikt in een waterzak, die biologisch volledig afbreekbaar is. De 

overblijvende kleideeltjes komen ook van nature voor. 

 

Jürgen Altmann3 beschreef algemenere trends in militaire technologie ontwikkeling waaronder militaire 

nanotechnologie. Hij gaf een overzicht van het bestaande wapenbeheersingsregime waaronder preventieve 

wapenbeheersingsmechanismen. 21 toepassingsgebieden van militaire nanotechnologie waren geëvalueerd 

op basis van hun invloed op wapenbeheersing, wapenwedloop en mens, milieu, samenleving en 

                                                
3 Zie presentatie: Assessing Military Nanotechnology: Risks and Preventive Limitations in bijlage 4. 
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infrastructuur. Acht hiervan waren problematisch. Ontwikkelingen met nuttige toepassingen waarvan 

negatief militair gebruik verifieerbaar is moeten niet afgeremd worden. Sommige toepassingen zoals kleine 

kruipende of vliegende sensoren zouden alleen op kleine schaal voor civiele toepassingen toegelaten kunnen 

worden en verboden voor grootschalig militair gebruik. Momenteel hebben de VS een ruime voorsprong in 

militaire nanotechnologie ontwikkeling. Dat geeft enige mondiale stabiliteit. Het zou beter zijn als zij inzagen 

dat beperkingen en internationale limieten in hun nationale belang zijn. Nanotechnologie ontwikkelingen 

maken verificatie van internationale wapenbeheersingsverdragen lastiger. Het is de vraag of het huidige 

internationale wapenbeheersingssysteem op lange termijn bestand zal zijn tegen de (nano)technologische 

revolutie. Zoniet zijn er twee alternatieven: ofwel draagt nanotechnologie bij aan toenemende militaire en 

terroristische dreiging, ofwel wordt het systeem van internationale veiligheid meer zoals in staten. De 

nationale soevereiniteit zal dan vrijwillig beperkt moeten worden. Altmann is voor het tweede alternatief. 

N.a.v. presentatie Altmann: Er was discussie over of de overwinning nog wel of niet meer doelstelling van 

strijdkrachten is, naast defensie en veiligheid. Verder zijn er nauwelijks nog geheime militaire 

technologieontwikkelingen, al zijn sommige landen zoals Frankrijk en China geheimzinniger dan andere en 

ook in de VS zijn sommige ontwikkelingen geheim.  

Vanuit defensieperspectief zijn vooral nanosensoren voor detectie interessant, b.v. om bermbommen op te 

sporen. Sommige sensoren dragen positief bij aan de preventieve wapenbeheersingscriteria. Het formaat 

van de sensoren (zichtbaarheid) en of ze gefixeerd zijn of zichzelf voortbewegen staat wel ter discussie. 

Verder is het de vraag of de VN dergelijke sensoren wel nodig heeft naast andere methoden voor observatie. 

Worden er tegelijk met militaire toepassingen van nanotechnologie ook de tegenmaatregelen ontwikkeld? 

Jawel, net als voor andere militaire technologie. Het is afwachten wat de overhand krijgt, de militaire 

toepassing of de tegenmaatregel. Zouden verantwoordelijke landen niet verplicht moeten worden om naast 

de militaire toepassing van nanotechnologie tegelijk de tegenmaatregel te ontwikkelen? 

Staten moeten de internationale consequenties van bepaalde ontwikkelingen zoals kruipende minirobots in 

beschouwing nemen. Het is misschien beter om ze niet te ontwikkelen vanwege hun onvoorspelbare gedrag.  

Is inspectie van garagetechnologie wel mogelijk? Het risico van misbruik van nanotechnologie is niet beperkt 

tot slechte individuen, maar staten kunnen het op grotere schaal ook ontwikkelen. Sociale controle kan 

helpen om misbruik van garagetechnologie te voorkomen. Om de activiteiten van staten te controleren is 

internationale wapenbeheersing noodzakelijk.  

 

Jeroen van den Hoven besprak hoe privacy onder druk komt te staan door nieuwe technologie zoals 

nanotechnologie en RFID. Er zijn verschillende ontwikkelingen van micro en nanotechnologie voor 

surveillance. Het ethische probleem is dat deze technologieën inherent dual use zijn. Ze dragen bij aan een 

panoptische samenleving (volgens 18e eeuwse filosoof Jeremy Bentham) waarin veiligheid ingebouwd is in 

architectuur en design. Tegenwoordig is er een proliferatie van data over personen, objecten (waarmee 

personen ook gevolgd kunnen worden) en een mengsel van personen en objecten. Verschillende Europese 

regels zijn hierop van toepassing. Het voornaamste filosofische en theoretische probleem is onzichtbaarheid 

waardoor de eis dat degene wiens data opgeslagen worden hiervoor voorafgaand toestemming moet geven 

(informed consent) ondergraven wordt. Hieraan gekoppeld is het probleem van informatiecomplexiteit. Als 
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de detector onzichtbaar is, ben je je niet bewust van wat er gebeurd is, je kunt geen uitputtende of accurate 

beschrijving geven. Een ander gerelateerd probleem is intensionaliteit: als je toestemming geeft voor 

gebruik van data over een feit en over een tweede feit heb je daarmee nog geen toestemming gegeven over 

het gebruik van de gekoppelde gegevens over beide die er logisch uit volgen. Het huidige 

databeschermingsregime is onvoldoende om alle persoonlijke data te beschermen. Probabilistische, 

collectieve en niet-attributieve data vallen er niet onder hoewel ze (achteraf) wel terug te leiden zijn naar 

een persoon. Door technologieontwikkeling schuiven we naar andere typen problemen voor 

databescherming. Het is onduidelijk wat persoonsgegevens zijn en wat onder databescherming valt. 

Wat is privacy? Dataprotectie op bepaalde ethische gronden. De publieke opinie is verdeeld, sommigen zijn 

helemaal voor privacy terwijl anderen er helemaal tegen zijn. Maar voor gebruik van technologie moet je 

elke dag praktische oplossingen hebben. Welke regels kun je stellen en hoe breng je het in praktijk? Om 

welke fundamentele morele redenen zet je hekjes om informatie over mensen? 

1) Schade voorkomen (b.v. bevolkingsregister maakte oppakken Joden in WOII makkelijker) 

2) Fairness / eerlijkheid (burger beschermen tegen misbruik persoonsgegevens) 

3) Contextuele integriteit / afgescheiden sferen in de samenleving 

4)  Morele autonomie en zelfpresentatie  

Over de eerste drie is 95% het eens, terwijl liberalen en collectivisten vaak van mening verschillen over het 

vierde criterium. Over de praktische uitvoering valt te twisten. Mensen die verschillende sociale rollen spelen 

krijgen verschillende toegangsrechten tot data in verschillende sociale contexten. In elke lokale context 

spelen ethische discussies over hanteerbare kleine ethische vraagstukken i.p.v. een groot ethisch vraagstuk.  

Mensen hebben een diepgevoelde behoefte om hun eigen biografie te schrijven en verzetten zich tegen 

vooroordelen en verhalen die anderen over hen vertellen. De beschikbaarheid van gegevens in al die 

databases geven anderen het idee dat ze weten wie iemand is. Mensen die de privacy kaart spelen 

protesteren daartegen. Is dergelijke self-branding wel verantwoord? Dat is discutabel. Liberalen zijn voor 

privacy terwijl collectivisten vinden dat het individu offers moet brengen, ook in de vorm van een 

informatiebelasting.  

Het sleutelprobleem van de 21ste eeuw is waardengevoelig design, welke normen en waarden worden wel of 

niet vastgelegd in het ontwerp van producten en systemen. Je moet dat kunnen rechtvaardigen. Slimme 

innovatie kan een evenwicht aanbrengen tussen veiligheid en privacy, waarbij beiden boven een 

drempelwaarde komen. 

 

Kees Homan4 sprak over ethische en juridische implicaties van robotisering van oorlogvoering. Voordelen 

van (militaire) robots zijn dat ze vuil, saai en gevaarlijk werk kunnen doen.  

De invoering van militaire onbemande (gevechts)robots voor land, zee en lucht is ideaal als oplossing voor 

de toenemende dodelijkheid van de oorlog door de slachtoffers en kosten van de oorlog aan eigen kant te 

beperken. Ze zijn ook bruikbaar tegen proliferatie van massavernietigingswapens. Of robots al dan niet 

agressiever zijn dan mensen werd betwist. Ze hebben geen emoties zoals woede, maar worden ook niet 

                                                
4 Zie presentatie Robotisering van Oorlogvoering met aandacht voor juridische en ethische implicaties in bijlage 5.  
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weerhouden van gevaarlijke missies door emoties. Rond 2015 wil het Amerikaanse congres een derde van 

alle gevechtsmissies vervangen door robots. Verschillende onbemande systemen worden al ingezet in 

missies door de VS, maar ook door andere landen waaronder Nederland. Tegen 2020 moeten militaire 

robots ingezet door het Amerikaanse DoD voornamelijk autonoom opereren.  

Juridische aspecten m.b.t. politieke besluitvorming om oorlog te gaan voeren (Jus ad Bellum) zijn artikel 51 

van het VN Charter (recht op zelfverdediging) en artikel 39/42 over Veiligheidsraadsbesluiten tot militair 

ingrijpen als de internationale veiligheid in het geding is. Robots halen de drempel voor gewelddadig 

ingrijpen omlaag. Tijdens de oorlog geldt het Ius in Bello: proportionaliteit en discriminatie tussen 

(non)combattanten. Beiden staan onderdruk door robots, evenals de wettelijke aansprakelijkheid: wie is 

verantwoordelijk voor slachtoffers door robots? Ethische kwesties zijn een bedreiging van de menselijkheid 

en wapenwedloop (Noel Sharkey). Daarentegen zouden robots misschien geprogrammeerd kunnen worden 

met het oorlogsrecht en meer informatie kunnen verwerken, waardoor ze ethischer opereren dan de 

(emotionele) mens (Ronald Arkin). Christopher Coker brengt daartegenin dat informatie geen kennis is en 

dat robots niet menselijk kunnen handelen. Uitdagingen van robot ethiek zijn dat legaal niet altijd ethisch is, 

en dat discriminatie van gewonde soldaten een probleem is. Verder: onduidelijke verantwoordelijkheid, het 

weigeren van orders, gericht doden en lagere remmingen om te doden. De oorlog dreigt te verworden tot 

een computerspel. Tot slot: robots kunnen een rol spelen in intelligence, surveillance en reconnaissance. De 

mens moet toezicht houden. Gewaakt moet worden voor dehumanisering van de oorlog. De soldaat op de 

grond moet niet vervangen worden, b.v. in counterinsurgence en oorlog onder burgers waarbij de hearts en 

minds van de bevolking veroverd moeten worden. Proliferatie moet voorkomen worden. 

Discussie n.a.v. presentatie Homan: Wat is precies een robot? Een kruisvluchtwapen niet, omdat hij op weg 

naar zijn doel nog gedeactiveerd kan worden door ingrijpen van de mens. Slimme munitie zou je wel robots 

kunnen noemen, maar de definitie staat niet vast. 

Robotisering kan vermenselijking genoemd worden. Naarmate robots meer ingezet worden kun je de 

uitkomst beter voorzien, en er dus vanaf zien oorlog te gaan voeren als je niet kunt winnen. Dan wordt 

economisch overwicht de bepalende factor in plaats van militair overwicht. Anderzijds blijft oorlog 

onvoorspelbaar (“fog of war”). 

Medische robots worden toch wel ontwikkeld en zijn dual use, dat houd je niet tegen. De vraag is of en hoe 

er beperkingen aan gesteld moeten en kunnen worden. 

 

Discussie workshop A: Nanotechnologie voor vrede en veiligheid 

 

De discussie stond onder leiding van Rinie van Est en paneldeelnemers waren Jürgen Altmann, Koos van der 

Bruggen, Mark Dechesne en Sjef Orbons.  

Hoe sluit nanotechnologie aan bij de huidige militaire praktijk? Wat zijn huidige en toekomstige bedreigingen 

en hoe zal nanotechnologie daarin een rol spelen? Wat is de verantwoordelijkheid van onderzoekers bij dual 

use (nano)technologie?  
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Koos van der Bruggen: De problematiek is breder dan de militaire praktijk, ook terrorisme speelt een rol. 

Dual use nanotechnologie dient een zorg te zijn voor onderzoekers. Anderzijds dient securitisation of 

verveiliging net zo’n grote zorg te zijn. Dual use betekent traditioneel dat civiele technologie ook militair 

gebruikt kan worden. In een tweede betekenis kan wetenschap en technologie ten goede zowel als ten 

kwade gebruikt worden, ongeacht of het militair of civiel misbruik is. Wetenschappers zijn zich bewust dat 

hun materialen misbruikt kunnen worden (natuurkundigen al sinds 1945, recenter ook biologen). In 

Nederland is er een gedragscode biosecurity ontwikkeld door de KNAW. De andere kant van de medaille is 

verveiliging: steeds meer sectoren in de samenleving krijgen sinds 2001 te maken met beveiliging tegen 

intentionele bedreigingen. Er is terecht aandacht voor veiligheid, maar het moet niet te ver doorschieten. De 

balans is momenteel nog niet zoek. Er zijn 3 redenen voor verveiliging:  

1) doelredenering / tunnelvisie: teveel aandacht voor veiligheid kan leiden tot te weinig aandacht voor 

andere aspecten, 

2) geanticipeerde beslissingsspijt: discussie of AIVD moord op Pim Fortuyn had moeten voorzien, 

3) stigmatisering: geen Iraanse onderzoekers toelaten bij universiteiten. 

Discussie: de overheid heeft de neiging tot overkill, maar op de wetenschappelijke werkvloer speelt het niet, 

behalve als het onderdeel is van voorwaarden voor financiering. Meer bewustzijn en minder overkill zijn 

nodig.  

Veiligheid is ook een etiket waarmee geld voor onderzoek verkregen kan worden. Het woord wordt 

misbruikt, maar appelleert wel aan een gevoel van onveiligheid onder de bevolking. Leiderschap is nodig om 

het begrip veiligheid toe te spitsen naar een specifiek gebied (b.v. integrale, personele of economische 

veiligheid).  

De werkelijke risico’s van dual use technologie moeten serieus genomen worden. In het verleden heeft Khan 

Nederlandse nucleaire kennis gebruikt voor het Pakistanse kernwapenprogramma. Wanneer er sprake is van 

dual use hangt van het onderzoeksgebied af. Is de individuele onderzoeker verantwoordelijk? Nee, hij werkt 

in een context waarin subsidiegevers of biosafety officers mee opletten.  

Mark Dechesne: In de VS is de burger minder geobsedeerd door veiligheid dan in Nederland. Dit werd 

betwist: veiligheid domineert het debat over investeringen in nano in de VS (b.v. Homeland security 

applicaties). De drie bovengenoemde redenen voor verveiliging komen door een gebrek aan 

beslissingscapaciteit. Nanotechnologie maakt alle informatietechnologie kleiner en kan daarmee helpen dit 

op te lossen. Dit werd betwist omdat motivatie en strategisch belang ook meespelen in de drie redenen voor 

verveiliging.  

Civiele en militaire toepassingen van nanotechnologie moeten gescheiden blijven. Bij civiele toepassingen 

hebben gebruiker en doelwit een gelijk belang en bij militaire toepassingen een tegengesteld belang. Als 

civiele technologie in tweede instantie militair gebruikt wordt weet je niet wat de tegenreactie zal zijn. Dat is 

niet in te schatten op basis van civiel gebruik. Dechesne is voor de tweede definitie van dual use: goed of 

slecht gebruik ongeacht toepassingsgebied. Civiele en militaire onderzoekers moeten fundamenteel anders 

denken over implicaties van technologie. Dus de civiele onderzoeker moet niet denken over militair gebruik. 

Discussie: De reactie op civiele toepassingen kan ook lastig te peilen zijn: willen patiënten wel een 

technische oplossing? Ook voor justitie is er geen overeenstemming tussen gebruiker en doelwit. Het 
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voorgestelde filosofische onderscheid tussen civiel en militair is een goede poging. Hoewel er ook 

tegenstellingen zijn rond civiele technologie zijn er mechanismen om het maatschappelijke debat en 

besluitvorming te organiseren, uitlopend op wetgeving door het parlement. Voor militaire toepassingen is er 

geen overeenkomstige autoriteit op internationaal niveau voor besluiten en regelgeving. 

De onderzoeker staat onder druk om te publiceren en octrooieren. Verantwoordelijkheid voor dual use is niet 

echt zijn werk, maar het bewustzijn van de regels van de Chemische en Biologische en Toxine Wapen 

verdragen (CWC en BTWC) is laag, waardoor er een risico is dat men per ongeluk gevaarlijke biologische of 

chemische stoffen ontwikkelt. De scheiding tussen militair en civiel is problematisch, omdat beide gebieden 

in elkaar overlopen. Militairen worden b.v. ook ingezet voor rampenbestrijding. De vraag blijft dus welke 

definitie van dual use beter is: waarin civiel en militair onderzoek onderscheiden wordt of waarin goed dan 

wel slecht gebruik onderscheiden wordt?  

 

Thema 2: Waar liggen juridische of ethische grenzen aan toepassing van nanotechnologie? 

Stelling Sjef Orbons: nanotechnologie leidt tot compactere militaire systemen waardoor deze binnen bereik 

van niet-statelijke actoren kunnen komen. Er zijn verschillende militaire trends: functionaliteit van 

waarneming en communicatie wijzigt langzaam. Waar nanotechnologie een bijdrage kan leveren aan 

intelligence is dat welkom, omdat er een gebrek is aan middelen om inlichtingen te vergaren of verwerken. 

Bemensde wapensystemen blijven hetzelfde, nanotechnologie wordt hier gebruikt in subcomponenten. 

Wapens, voortstuwing en springstof worden lichter en sterker. Speciale eenheden krijgen beduidend meer 

vermogen. Remmende factoren zijn de defensiebudgetten. De kosteneffectiviteit van militaire 

nanotechnologie zal beperkt zijn in de huidige oorlogspraktijk en militaire missies. Robotisering blijft in de 

kinderschoenen staan. Vooral landrobots zijn lastig te realiseren. Militaire nanotechnologie heeft weinig vat 

op asymmetrische oorlog. Hoewel het bepantsering kan versterken is het niet effectief tegen zware munitie. 

Training, organisatie, logistiek en onderhoud blijven nodig. Defensiebudgetten voor nanotechnologie 

ontaarden in nationaal hobbyisme. In Europa is maar 20% van het militair onderzoek Europees 

gecoördineerd. Renationalisatie is de trend. Militaire nanotechnologie is technologie gedreven. In Nederland 

investeert het ministerie van defensie maar €200.000,- per jaar in militaire nanotechnologie. Verder is €2 

miljoen van het EZ budget defensiegerelateerd. Bij TNO defensie en veiligheid heeft nanotechnologie een 

lage prioriteit. 

Jürgen Altmann: Er moeten grenzen gesteld worden aan militaire toepassingen van nanotechnologie. Er zijn 

al internationale verplichtingen, zoals discriminatie van (non)combattanten en proportionaliteit. Niet alle 

militaire technologie waarin nanotechnologie verwerkt wordt zal onder de Geneefse conventie vallen, b.v. 

voor niet-dodelijke en akoestische wapens heeft de VS een gat gevonden. In principe hebben de CWC en 

BTWC verdragen een general purpose criterium waardoor technologieontwikkeling gedekt wordt, maar wat 

als nanotechnologie een niet-chemische of biologische route gebruikt om mensen te doden, b.v. een 

mechanische weg? Er is geen exacte definitie van een chemisch strijdmiddel. Het is nodig beide conventies 

te combineren en alles te verbieden wat intervenieert met lichamelijke processen door chemische, 

biologische of mechanische en andere methoden, of hanteer een open definitie van een chemisch of 

biologisch wapen. Op korte termijn kunnen de verdragen aangepast, maar op lange termijn kan technologie 
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ontwikkeling de conventies ondermijnen als ze niet aangepast worden. Verificatie van toepassing van 

nanotechnologie in militaire systemen kan onmogelijk blijken te zijn, omdat dit beperkt is tot van buitenaf 

zichtbare kenmerken. Het verdrag over conventionele strijdkrachten in Europa is breed geformuleerd, en 

omvat bemande en onbemande systemen. Heeft het Verenigd Koninkrijk de verdragspartijen wel 

geïnformeerd over de stationering van Reaper onbemande vliegtuigen in Afghanistan en Iraq? Dit verdrag 

moet aangepast zodat ook systemen met nanotechnologie eronder vallen. Door miniaturisatie van satellieten 

wordt een expliciete ban op ruimtewapens noodzakelijk.  

Het BTWC verdrag is effectief in het voorkomen van gebruik van biologische wapens door landen, maar niet 

van bioterrorisme. Hoe bruikbaar zal een nanoconventie zijn? Een aparte nanoconventie is ook niet de 

bedoeling. De angst voor garage-biotechbedrijven leidt tot grote investeringen van landen in high security 

laboratoria voor biodefensie. Staten kunnen 300-400x krachtiger dingen doen dan individuen. 

Is een aanval met een insect wat geleid wordt via een implantaat op een individu een biologische aanval. 

Wel als het gebruikt wordt om een biologisch of chemisch strijdmiddel af te leveren. Of insecten wel of niet 

onder het BTWC verdrag vallen, daarover bestaat geen consensus. Ethische criteria hangen af van het 

toepassingsgebied. Met nanotechnologie kun je steeds meer in het lichaam penetreren. Mag je wapens 

gebruiken die onzichtbaar effect hebben door hun kleine formaat. 

Het vertrekpunt is niet of nanotechnologie het probleem is, maar de criteria van de theorie van de 

Rechtvaardige Oorlog. Het internationale humanitaire oorlogsrecht geeft aan wat wel of niet geoorloofd is en 

wat wel of niet een grens overschrijdt. Tegenwoordig wordt oorlog onder de mensen gevoerd, waarbij 

combattanten, non-combattanten en kameleons die ononderscheidbaar zijn van non-combattanten door 

elkaar lopen. Volgens de theorie van Rechtvaardige Oorlog mag je sommige dingen niet doen, maar is dit 

nog wel houdbaar? Niet-dodelijke wapens zouden bruikbaar zijn in dit geval, maar zijn verboden door 

verdragen voor militair gebruik. Speciale interventieteams van de politie mogen ze wel gebruiken. Niet 

doden is daar de bedoeling, en er is een overlap tussen politiewerk en humanitaire interventie. Dat is geen 

slechte ontwikkeling. Ontwikkelingen die grootschalige oorlogen tussen landen waarschijnlijker maken 

moeten vermeden worden. 

Nanotechnologie speelt een rol in de opbouw van angst in de relatie tussen staat en burger. Een door 

nanotechnologie empowered individu kan schade toebrengen en staatsondermijnende activiteiten 

ondernemen. In reactie reserveert de staat toegang tot gevaarlijke technologie voor zichzelf, met vergroot 

risico op dictatuur. Hoe heeft terrorisme zich ontwikkeld na WOII? Door de beschikbaarheid van kernwapens 

werd terrorisme een middel van staten om conflicten op niet-militaire schaal uit te vechten. Welke respons 

door de tegenstander roept nanotechnologie op? Nanotechnologie wordt gebruikt voor ordehandhaving, 

maar dat lokt random onvoorspelbaar gedrag uit. De hypothese over het ontstaan van terrorisme wordt ter 

discussie gesteld. De grootmachten voerden geen nucleaire oorlog met elkaar, maar wel kleine oorlogen in 

de marge in Vietnam en Afghanistan. Er is geen relatie met Europees terrorisme, maar wel met opstanden. 

Verder werd de IRA terroristen genoemd, maar anderen vonden het vrijheidsstrijders. Wat zal de relatie zijn 

van nanotechnologie met terrorisme? Empowert nanotechnologie individuen en niet-statelijke actoren of 

staten? De aard van conflicten is complexer dan alleen interstatelijk en ze worden dichter bij het 

(empowered) individu uitgevochten. De vraag is wat dat betekent. 
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Thema 3: Wat voor probleem zien de paneldeelnemers en wat moet er gebeuren? 

Het is geen technische kwestie maar een politieke. Wanneer en met welke middelen moet/mag oorlog 

gevoerd worden? Afstand bestuurde oorlog geeft geen effectief antwoord op conflicten, het is geen technical 

fix. Door gebruik van UAVs kan een toekomstige interventiemacht meer problemen hebben met de lokale 

bevolking dan vandaag het geval is. 

Het Collingridge dillemma geldt ook voor militaire nanotechnologie: in een vroege fase van ontwikkeling is te 

weinig bekend over mogelijke gevolgen en in een late fase is het niet meer mogelijk ongewenste 

ontwikkelingen bij te buigen. Het is nodig na te blijven denken over deze ontwikkelingen tegen de 

achtergrond van de huidige situatie in binnen- en buitenland. De huidige vierde generatie asymmetrische 

oorlogvoering vraagt heel andere benaderingen, die niet onder de theorie van de Rechtvaardige Oorlog 

vallen. Hoe kunnen ontwikkelingen van nanotechnologie ingepast worden in die realiteit? De genoemde 

voorbeelden zijn meer science fiction dan werkelijkheid.  

De strategische en ethische discussie over nanotechnologie moeten in samenhang bestudeerd worden. De 

belangrijkste implicaties zijn niet militair maar civiel. Ze zijn ongrijpbaar en het raakt niet aan ethische 

vragen omdat gebruiker en doelwit het allebei willen. Specifieke militaire nanotechnologie wordt ontwikkeld 

voor voortstuwing, explosieven en geminiaturiseerde wapensystemen. Het probleem is dat de VS de 

drijvende kracht is, die nieuwe wapens verspreid in de wereld die door anderen overgenomen worden en 

waarop een tegenreactie volgt. Welke doos van Pandora wordt dan geopend? 

In de discussie hebben we een mooie slag gemaakt van nanotechnologie naar de aard van conflicten en zo 

beter begrepen wat het probleem is.  

  

Discussie workshop B: Nanotechnologie en veiligheid: belangrijker dan privacy? 

 

De discussie stond onder leiding van Rachel Marbus en paneldeelnemers waren Rob van Dort, Christian van 

’t Hof en Peter Duin. 

 

Thema 1: integratie of scheiding van civiele en militaire veiligheidstechnologie? 

De Nederlandse defensie industrie verenigd in de NIDV is volgend op de technologieontwikkelingen in de 

civiele industrie. Ze maken vervolgens een robuustere uitvoering van systemen. Ze lopen achter op het 

gebied van de nieuwste ontwikkelingen die bij puur civiele partijen en R&d instanties sneller op gang komen 

en tot resultaat komen, mede door grotere R&D budgetten en kapitaal krachtigheid. Integratie of scheiding 

is niet de issue, meer de mogelijkheid van defensie industrieën om civiele ontwikkelingen te adopteren of 

juist niet. Dit lijkt essentieel voor hen om innovatief mee te blijven doen en met nieuwe ontwikkelingen te 

komen. Misschien kunnen civiele en defensie/veiligheidsindustrie wel meer gebundeld worden op sommige 

terreinen in het belang van innovatie en toepassing. Wel blijft het zaak specifieke kernzaken van nieuw 

onderzoek geheim te houden of te beveiligen tegen ongewenst gebruik door derden (zie ook 3). 
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Thema 2: Veiligheid en nanotechnologie versus (revocable) privacy? 

Er is vrij veel bekend over individuen op Internet dat misbruikt kan worden door kwaadwillenden. Een 

oplossing kan zijn om de bron van deze gegevens te beschermen met een pincode en die niet prijs te geven. 

Of te werken met random nummers gekoppeld aan bijvoorbeeld OV´jaarkaart, bankpas en GSM data die pas 

in bepaalde gevallen gekoppeld kunnen worden 

Wat is privacy dan? De eigenaar zijn van eigen gegevens. Je gegevens die zijn opgeslagen bij verschillende 

databanken zelf kunnen inzien. De data moeten apart opgeslagen worden en alleen gekoppeld worden aan 

een identiteit (BSN) als daar aanleiding voor is. De politiesector bij monde van Peter Duin merkt op dat de 

politie meestal eerst tot een identiteit wil komen van een verdachte/dader en dan pas aanpalende 

databestanden wil aankoppelen om het bewijs of profiel rond te krijgen (koppelingswet). Vertrouwen we de 

overheid dan wel als het gaat om het gebruik van die gegevens. Meerdere mensen in de discussie vonden 

van niet. 

Een KM registratiekastje in je auto bv is een voorbeeld van een landelijk systeem dat ook gebruikt kan 

worden voor andere doeleinden. Hetzelfde geldt voor de OV-chipkaart. Eigenlijk is het een betaalsysteem, 

het wordt ook een controlesysteem (bv voor constateren van uitwonend/thuiswonend studiebeurs fraude). 

Voor beide voorbeelden geldt dat er voor de burger geen keuzevrijheid is. 

 

De beschikbaarheid van data zal toenemen door introductie van nieuwe ICT en sensorsystemen mede op 

basis van nanotechnologie, vooral bij civiele organisaties zoals telefoonbedrijven, overheidsinstanties en 

bedrijven die informatie verzamelen. Je kan dan b.v. denken aan microbolometers, terahertz sensoren op 

bewegende objecten, op publieke hotspots etc. 

Opsporing zal interessant worden, hoe ga je daarmee om? Het concept “revocable privacy” kan bruikbaar 

zijn om keuzes te maken wat wel en niet mag. B.v. de OV chipcard kan gebruikt worden om te controleren 

of een student studiefinancieringfraude pleegt. Maar is dat wel gewenst? Bij revocable privacy worden data 

opgeslagen onder nummer. Gegevens uit verschillende databases mogen alleen gekoppeld worden na een 

formele aanvraag. Function creep, het voor meerdere doeleinden gebruiken van data ligt voor de hand en 

heeft consequenties voor b.v. privacy issues. 

Wat voor gemak heeft de burger bij de toegenomen hoeveelheid opgeslagen data? Bij Sail wordt b.v. 

iedereen gevraagd zijn bluetooth functie aan te zetten, opdat er crowd control en overzicht mogelijk is (in 

het belang van veiligheid, comfort etc). Ook kunnen mensen mogelijk informatie krijgen over drukte, 

beschikbaarheid voorzieningen etc. Er is vaak sprake van systeemdwang, met vervelende gevolgen voor 

anderen. De beschikbaarheid van nieuwe kleinere nano-enabled sensoren die dingen gaan registreren geven 

een gevoel van onzekerheid bij sommigen van de workshop.  

 

Thema 3: Beveiliging van kennis en technologie in Nederland? 

 

Wat voor invloed heeft nanotechnologie op de veiligheid in het publieke domein? Nu moet Schiphol ontruimd 

worden na een bommelding. Met UAVs kan het misschien zonder ontruimingen (vlieg naar tas toe in 

vertrekhal en snuffel eraan), wat prettiger is voor reizigers. Politieagenten opereren zelfstandig, en bepalen 
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zelf hoe ze omgaan met nieuwe technische hulpmiddelen. Er is een hogere pakkans door camera’s aan de 

grens en toegang tot andere opgeslagen gegevens in databases. Politie en marechaussee gaan er anders 

mee om. Iemand in de ogen kijken tijdens paspoortcontrole levert informatie op die niet geautomatiseerd 

kan worden (human intelligence zoals b.v. op Ben Gurion airport).  

De politie werkt b.v. aan een nieuw soort bodyscanner (THz-achtig) die ingezet kan worden als alternatief 

voor fouilleren op straat in aangewezen gebieden. Dit nieuwe systeem moet lichter zijn dan de systemen die 

op luchthavens gebruikt worden. Er zijn nog onopgeloste technische en ethische vragen waar de politiek 

over moet nadenken. 

 De indruk bestaat dat we nu op tijd zijn met een discussie over toepassing van nano-enabled sensoren, 

ICT-systemen voor veiligheid en nog net niet achter feiten aan lopen zoals vroeger vaak het geval was. 

In Nederland mag je pas autorijden als je een rijbewijs hebt. Misschien zou er voor internettoegang ook een 

rijbewijs verplicht gesteld moeten worden waarvoor kennis van internetveiligheid en privacy een voorwaarde 

is en onwetenden niet teveel zaken prijsgeven op internet De discussie gaat vooral over Internet en ICT, 

relatief weinig over nanotechnologie. Het effect van nano is dat systemen kleiner worden en minder opvallen 

(kleine infrarood sensoren, radars, THz, bio sensoren). Deze sensoren zullen wel extra informatie opeleveren 

die mogelijk gekoppeld kan worden aan individuen. Dataminen en neuronetwerken zullen in de toekomst 

meer gebruikt worden om patronen te herkennen en tot identificatie en bewijsvorming te komen. De positie, 

privacy van het individu wordt erkend als potentieel gevaar.  

 

Algemene discussie: Wat voor wetenschappelijke informatie is vrijelijk beschikbaar op Internet? 

Wetenschappelijke publicaties, filmpjes, octrooien etc. Zou gevoelige data niet gepubliceerd moeten 

worden? In het geval van biosecurity is hier ervaring mee opgedaan. Artikelen voor peer reviewed 

tijdschriften worden vooraf gescreend op biosecurity issues. Uit duizenden publicaties zijn er 10-12 

onderzocht, waarvan uiteindelijk slechts 2 of 3 niet gepubliceerd zijn om veiligheidsredenen. Bovendien 

vertellen wetenschappelijke publicaties niet alles over de onderzoeksmethoden, en zelfs als dat wel zo is, 

kan een andere groep het niet zomaar reproduceren. Dat is de reden voor samenwerking tussen 

onderzoeksgroepen.  

 

Hoe kwetsbaar zijn onderzoekers zelf voor extreme religieuze of dierenrechtenactivisten? Momenteel is 

nanotechnologie onderzoek geen doelwit van gewelddadige groepen.  

 

Wie, wat, waar?  
 

De conferentie over Nanotechnologie, Vrede en Veiligheid werd georganiseerd in het kader van het project 

Nanorecht en Vrede i.s.m. Clingendael, Malsch TechnoValuation en SCINT en werd mede mogelijk gemaakt 

door Nanopodium, www.nanopodium.nl. Er waren een dagvoorzitter (Ineke Malsch, Malsch 

TechnoValuation), vier plenaire sprekers (Steven Schilthuizen, SCINT, Dr. Jürgen Altmann, Univ. Dortmund, 

prof.dr. Jeroen van den Hoven, TU Delft en generaal b.d. Kees Homan, Clingendael), twee workshop 

voorzitters (Rinie van Est, Rathenau Instituut en Rachel Marbus, BetterID4all) en zeven paneldeelnemers 
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(Jürgen Altmann, Univ. Dortmund, Koos van der Bruggen, TU Delft, Mark Dechesne, Campus Den Haag, Sjef 

Orbons, NLDA, Rob van Dort, NIDV, Christian van ’t Hof, Rathenau Instituut en Peter Duin, vtsPN). Voor de 

bijeenkomst hadden zich 59 deelnemers aangemeld. Ongeveer 50 personen namen daadwerkelijk deel, 

waaronder academici van verschillende disciplines, vertegenwoordigers van vredesbeweging, 

maatschappelijke organisaties, diplomaten, defensie en politiekringen, bedrijfsleven, journalisten en 

ambtenaren van verschillende departementen. De bijeenkomst vond plaats op 24-09-2010, 9.00-17.00 uur 

bij Campus Den Haag (Universiteit Leiden), Lange Houtstraat 5-7, Den Haag. 
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 Bijlage 1: Achtergrondnotitie 
 

 

 
 

 

 
 

Conferentie ‘Nanotechnologie, Vrede en Veiligheid 
 
24 september 2010, 9.00-17.00 uur 
Campus Den Haag (Universiteit Leiden), Lange Houtstraat 5-7 Den Haag 
 

Achtergrondnotitie 
 
Door Ineke Malsch   
 

Abstract 
 
Tijdens de vredesweek organiseren Instituut Clingendael, Malsch TechnoValuation en SCINT een eendaagse 
conferentie over de mogelijkheden en impact van civiele en militaire toepassingen van nanotechnologie in 
veiligheidsvraagstukken, gericht op academici, diplomaten, vredesbeweging en internationale organisaties. Na de 
Koude Oorlog is de verhouding tussen militaire en civiele toepassingen van (nano)technologie omgeslagen van 
‘spinning out’ van militaire naar civiele toepassingen naar ‘spinning in’ van civiele technologie in militaire systemen. 
Nanotechnologie die in eerste instantie gericht is op civiele toepassingen kan in tweede instantie gebruikt worden 
in wapens en militaire systemen (door overheden zowel als niet-statelijke actoren). Wat betekent dit voor de 
verantwoordelijkheid van civiele onderzoekers in het geval van massavernietigingswapens dan wel conventionele 
wapens? Kan kennis en technologie over nanomaterialen, biochemische toepassingen via civiele kanalen 
gemakkelijk in handen vallen van terroristen (non intended dual use) en vijandige mogendheden? Het recente 
AIVD rapport ‘Kwetsbaarheidsanalyse Spionage’ geeft aan dat Nederland hier onvoldoende tegen beschermd is. 
Maar kunnen, en willen we ons wel beter beschermen? Wanneer wordt de prijs in de vorm van inbreuken op de 
privacy en burgerrechten te hoog? In de ochtend worden deze verschillende onderwerpen ingeleid, en in de middag 
vinden twee parallelle workshops plaats waarin dieper op de thema’s wordt ingegaan, afgesloten met een 
forumdiscussie. De conferentie is onderdeel van het project Nanorecht en Vrede, mede mogelijk gemaakt door 
Nanopodium, www.nanopodium.nl. De resultaten van de conferentie worden meegegeven aan de Commissie 
Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie.  
Toegang gratis. Informatie en aanmelding: Ineke Malsch, postbus@malsch.demon.nl 
 
Deze achtergrondnotitie geeft informatie over de ontwikkelingen en kwesties die tijdens de conferentie aan de orde 
komen en ontsluit relevante literatuur en projecten voor degenen die zich verder in de thematiek willen verdiepen, 
door referenties met bijbehorende websites. 
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Programma 
 
Ochtend 
 
9.00   Ontvangst 
 
9.30-9.40  Welkom en introductie door dagvoorzitter Ineke Malsch 
 
9.40-10.10  Impact van nanotechnologie op civiele en defensie producten, Steven Schilthuizen 

(SCINT) 
 
10.10-10-40  Assessing Military Nanotechnology: Risks and Preventive limitation, Jürgen Altmann, 

University Dortmund 
 
10.40-11.00  Pauze 
 
11.00-11.30  Privacy, onder druk door nieuwe technologie zoals nanotechnologie en RFID, wat zijn de 

ethische en sociale aspecten Prof. Jeroen van den Hoven, TU Delft 
 
11.30-12.00  Robotisering van de oorlogsvoering met aandacht voor ethische en juridische 

implicaties, Kees Homan, Instituut Clingendael  
 
12.00-13.00  Lunch 
 
Middag: workshops 
  
13.00-16.00 Workshop A: Nanotechnologie voor vrede en veiligheid 

Voorzitter: Rinie van Est, Rathenau Instituut 
Panelleden: Mark Dechesne (terrorismespecialist, campus Den Haag), Koos van der Bruggen 
(TUD, gedragscode biowetenschappers), Sjef Orbons (NLDA, Faculteit Militaire Wetenschappen), 
Jürgen Altmann (TU Dortmund) 
 
13.00 Introductie Rinie van Est 
 
13.05-13.15 Inleidend gefilmd interview 
 
13.15-13.25 Introductie forumleden en presentatie discussiethema’s 
 
13.25-14.15 Debat thema 1: Verantwoordelijkheid van onderzoekers bij dual use 
(nano)technologie 
 
14.15-14.45 Pauze 
 
14.45-15.20 Debat thema 2: Internationaal-rechtelijke grenzen van militaire (nano)technologie 
 
15.20-16.00 Debat thema 3: Militaire (nano)technologie in goede banen 

       
13.00-16.00 Workshop B: Nanotechnologie en veiligheid: belangrijker dan privacy?  
  Voorzitter: Rachel Marbus (BetterID4all, Netredactie) 

Panelleden: Rob van Dort (NIDV), Christian van ’t Hof (Rathenau Instituut) 
 
13.00-13.05 Introductie Rachel Marbus 
 
13.05-13.15 Inleidend filmpje  
 
13.15-13.25 Introductie forumleden en presentatie thema’s 
 
13.25-14.15 Debat thema 1: Integratie of scheiding van civiele en militaire 
veiligheidstechnologie? 
 
14.15-14.45 Pauze 
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14.45-15.20 Debat thema 2: Veiligheid en nanotechnologie versus (revocable) privacy?  
 
15.20-16.00 Debat thema 3: Beveiliging van kennis en technologie in Nederland? 

 
16.00-17.00 Plenaire afrondende discussie: hoe kwetsbaar is Nederland? 

Conclusie en bevindingen 
 

17.00  Afsluitende borrel
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Achtergrondnotitie - inleiding 
 
Nanotechnologie is een containerterm voor nieuwe materialen en devices met functionele structuren met het 
formaat van nanometers (10-9 m). Nanotechnologie is een opkomende generieke technologie, die potentieel in 
bijna elk product of systeem toegepast kan worden. Tijdens deze conferentie ligt de nadruk op militaire of civiele 
veiligheidstoepassingen van nanotechnologie, en op dual use nanotechnologie. Dit is nanotechnologie die in eerste 
instantie ontwikkeld wordt voor niet-militaire toepassingen zoals gezondheidszorg, energievoorziening, 
waterzuivering of ICT, maar in tweede instantie ook militair gebruikt kan worden.  
 
Militaire toepassingen van nanotechnologie vallen uiteen in vijf categorieën:  

 soldaat van de toekomst,  
 informatieoverwicht,  
 massavernietigingswapens,  
 wapens/tegenmaatregelen,  
 platforms (NRL, geciteerd in Simonis & Schilthuizen, 2009, zie ook Altmann, 2006, 2005, en HCSS 2008) 

 
De volgende civiele veiligheidstoepassingen van nanotechnologie worden onderscheiden: 

 Detectie (CBRNE, narcotica) 
 Ondersteuning bij incidenten (ontsmetting, forensisch onderzoek, neutralisering van CBRNE effecten) 
 Bescherming (burgers en civiele veiligheidsorganisaties, instrumentatie en infrastructuur, monitoren van 

de toestand van civiele zones & infrastructuur) 
 Fraudebestrijding, bepaling authenticiteit, positionering en lokalisering (ObservatoryNano, 2009) 

 
Behalve specifiek veiligheidsonderzoek kan ook ander NBIC onderzoek wat in eerste instantie gericht is op andere 
maatschappelijke doelen hergebruikt worden voor militaire doeleinden. Op het gebied van biologische en 
chemische massavernietigingswapens biedt nanotechnologie op termijn kansen voor detectie van en bescherming 
tegen biologische wapens. Nanotechnologie kan echter ook nieuwe biosecurity bedreigingen opleveren. Op het 
gebied van kernwapens zou nanotechnologie op lange termijn bij kunnen dragen aan miniaturisering. 
Miniaturisering van elektronica en toepassing van nieuwe materialen in de lucht- en ruimtevaart, medische 
technologie, farmacie en human enhancement, en robotica kunnen zowel civiel gebruikt worden als in 
conventionele wapens en militaire technologie. (Altmann, 2005, 2006) 
 
Recente en verwachte ontwikkelingen in nanotechnologie voor militaire of civiele veiligheidstoepassingen geven 
aanleiding tot discussie over ethische, politieke en maatschappelijke aspecten. Ook andere ontwikkelingen in 
nanotechnologie gericht op toepassingen die niet direct gerelateerd zijn aan veiligheid moeten bij deze discussie 
betrokken worden voor zover ze een dual use karakter hebben, dus op termijn (door anderen) ook gebruikt kunnen 
worden in wapens of andere militaire technologie. 
 
Tijdens de conferentie over Nanotechnologie, Vrede en Veiligheid worden relevante vragen voor beleidsmakers en 
belanghebbenden uit onderzoek, defensie en veiligheid en vredesbeweging in twee workshops besproken. 
Workshop A gaat over dilemma’s rond onderzoek en toepassing van nanotechnologie in relatie tot vrede en 
veiligheid. Workshop B gaat over hoe nanotechnologie de balans tussen de fundamentele rechten op veiligheid en 
privacy/vrijheid beïnvloedt en welke ontwikkelingen al dan niet aanvaardbaar zijn voor verschillende 
belanghebbenden. Aan het eind van de dag kunnen deelnemers meer inzicht verwachten in de kwetsbaarheid van 
Nederland voor ontwikkelingen in nanotechnologie met implicaties voor vrede en veiligheid. Tevens zullen dan de 
dilemma’s waar beleidsmakers en belanghebbenden mee geconfronteerd worden duidelijker zichtbaar zijn. De 
uitkomsten van de conferentie worden gecommuniceerd aan de Commissie Maatschappelijke Dialoog 
Nanotechnologie, die voor het eind van het jaar rapporteert aan het kabinet.  
 

Cluster A: Nanotechnologie voor vrede en veiligheid 
 
1) Verantwoordelijkheid van onderzoekers bij dual use (nano)technologie. Zeker na de koude oorlog is de 
verhouding tussen militair en civiel high tech onderzoek omgeslagen, van spinning out van militaire naar civiele 
toepassingen naar spinning in van civiele technologie in militaire systemen. Nanotechnologie-onderzoek wat in 
eerste instantie gericht is op civiele toepassingen kan in tweede instantie gebruikt worden in wapens en militaire 
systemen (door overheden zowel als niet-statelijke actoren). Wat betekent dit voor de verantwoordelijkheid van 
civiele onderzoekers in het geval van massavernietigingswapens dan wel conventionele wapens? Kan kennis en 
technologie over nanomaterialen, biochemische toepassingen via civiele kanalen gemakkelijk in handen vallen van 
terroristen (non intended dual use) en vijandige mogendheden?  
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Op het gebied van dual use biotechnologie (inclusief bio-nanotechnologie) zijn deze dilemma’s al langer in 
discussie. Enkele jaren geleden heeft een commissie van de KNAW een gedragscode voor biosecurity ontwikkeld en 
onder de aandacht van bedrijven, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen gebracht (KNAW, 2008). Dit jaar is 
discussie ontstaan over de rol die de academische wereld zou moeten spelen in voorkomen van spionage en het 
weglekken van strategische kennis n.a.v. het recente AIVD rapport “Kwetsbaarheidsanalyse Spionage”. Hierin 
wordt gewaarschuwd dat Nederland haar kennis beter moet beschermen. De AIVD noemt expliciet een recent 
buitenlands bezoek aan nanotechnologie onderzoek in Nederland waarbij de helft van de delegatie uit 
inlichtingenofficieren bestond. (AIVD, 2010) 
 
2) Internationaal-rechtelijke grenzen van militaire (nano)technologie. Zijn bestaande internationale 
wapenbeheersingsverdragen en internationaal humanitair oorlogsrecht afdoende om verwachte toekomstige 
militaire toepassingen van nanotechnologie aan banden te leggen? Jürgen Altmann (2006) heeft een analyse 
gemaakt welke ontwikkelingen in militaire nanotechnologie bestaande wapenbeheersingsverdragen kunnen 
ondermijnen en doet voorstellen voor preventieve wapenbeheersing. Hij pleit ervoor nu al na te denken over welke 
verdragen op termijn aangepast zouden moeten worden. Ook benoemt hij expliciet technologische ontwikkelingen 
die zouden moeten worden afgeremd door vrijwillige moratoria van de kant van het meest geavanceerde land (de 
VS). 
Zo kan nanotechnologie toegepast worden in miniaturisering van robotica in oorlogsvoering. Momenteel worden 
militaire (op afstand bestuurde) robots al gebruikt op het slagveld, zoals SWORDS (bewapende grondrobots), 
vliegende Predators (bewapende onbemande vliegtuigjes) en andere types UAV´s (onbemande vliegtuigjes). 
Nanotechnologie kan kleinere, minder zichtbare militaire robots mogelijk maken en zou een rol kunnen spelen in de 
ontwikkeling van autonome robots die zonder menselijke interventie aan gevechten deelnemen. Mogen we vitale 
taken (verkenning, beveiliging, uitschakeling vijand) wel overlaten aan deze en toekomstige generaties militaire 
robots? Er zijn aanwijzingen dat de inzet van dergelijke technologie nu al tot meer burgerslachtoffers en incidenten 
leidt in plaats van betere discriminatie tussen strijders en niet-strijders mogelijk te maken. Ook op andere 
terreinen is er een tendens om militairen beter te beschermen dan burgers die zich op het slagveld bevinden. Zo 
kan militaire all-impact kleding die misschien het gebruik van bepaalde wapens aanmoedigen, waardoor niet-
beschermde burgers meer risico lopen. Nanotechnologie kan ook toegepast worden in high impact explosieven voor 
nieuwe massavernietigingswapens, niet-dodelijke wapens en bewapening van de ruimte. Zijn deze en andere 
ontwikkelingen in strijd met het internationaal humanitair oorlogsrecht of zou dit recht aangepast moeten worden 
om onethische ontwikkelingen te verbieden? 
 
3) Militaire (nano)technologie in goede banen. Hoe kan de Nederlandse overheid rationeler en transparanter 
afwegingen maken in welke militaire en civiele veiligheidstoepassingen van nanotechnologie ze wel en niet 
investeert? Hierbij worden naast het geldende oorlogsrecht ook ethische aspecten nadrukkelijk meegenomen. 
Ineke Malsch heeft in dit verband een voorstel gedaan voor criteria op basis van de theorie van de rechtvaardige 
oorlog:  

a. legitieme (menselijke) autoriteit 
b. rechtvaardige intentie 
c. socio-economische proportionaliteit 
d. evenwicht vrijheid-veiligheid 
e. menselijke waardigheid 

Dergelijke ethische en politieke afwegingen kunnen b.v. toegepast worden op de volgende actuele ontwikkelingen. 
Nanotechnologie kan een rol spelen in de ontwikkeling van nauwkeuriger sensors en preciezere wapens en niet-
dodelijke wapensystemen. Hoe realistisch is de veronderstelling dat deze ontwikkelingen bijdragen aan een meer 
gerichte oorlogsvoering met minder burgerslachtoffers? Moet er wel onderzoek gedaan worden naar kleinere, 
krachtige middelen die energie kunnen vrijgeven omdat dit naast de toepassing in brandstoffen ook leidt tot zeer 
krachtige explosieven en nieuwe mini massavernietigingswapens? Is het wel ethisch om te werken aan human 
enhancement van soldaten (vergroten capaciteiten, beïnvloeden van afstand/buitenaf) d.m.v. electrodes, bio-
enhancement systemen, alertheid en energy stimulerende drugs, stimulatie weefsel, slimme implantaten etc? 
 
 

Cluster B: Nanotechnologie en veiligheid: belangrijker dan privacy? 
 
1) Integratie of scheiding van civiele en militaire veiligheidstechnologie? Wat is de gewenste verhouding 
tussen ontwikkeling van civiele en militaire veiligheidstechnologie volgens verschillende partijen en waarom? 
Organisaties zoals de NIDV www.nidv.eu  streven naar meer integratie van civiel en militair veiligheidsonderzoek, 
terwijl andere bedrijven die wel geïnteresseerd zijn in civiele veiligheidstoepassingen van nanotechnologie juist 
geen defensie-onderzoek willen doen, zoals bedrijven binnen het Point One ,www.point-one.nl, werkveld. Welke 
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argumenten zijn er voor meer integratie dan wel voor een sterker onderscheid? Wat kan (nano)technologie 
realistisch bijdragen aan veiligheid en hoe verhouden zich technische oplossingen tot niet-technische? 
 
2) Veiligheid en nanotechnologie versus (revocable) privacy?  
 
De ontwikkeling en toepassingen van nanoelektronica werpt (deels nieuwe, deels dezelfde) vragen op in de langer 
lopende discussie hoe informatie en communicatietechnologie de balans tussen fundamentele rechten op veiligheid 
en vrijheid beïnvloedt. Enerzijds zouden deze ontwikkelingen de balans kunnen verstoren en veiligheid boven 
privacy stellen. Maar is het wel in het belang van onze veiligheid als identiteit, locatie en basisgegevens altijd en 
overal beschikbaar zijn door inzet van RFID, biometrische technologie, ICT en telecommunicatiesystemen? Wat is 
en wordt de rol van civiele ICT, sensorsystemen en internet: worden deze niet meer en meer ingezet voor 
defensie, veiligheid en andere mogelijk niet bedoelde toepassingen? Hoe realistisch zijn pogingen om deze al 
langer lopende ontwikkeling aan banden te leggen? 
Revocable privacy is een relatief nieuw concept in deze discussie. Het houdt in dat alles bijgehouden en 
geregistreerd mag en kan worden met RFID, sensor- en nanotechnologie en ICT hulpmiddelen. Een persoon is in 
principe alleen met een nummer getagd, de koppeling met identiteit mag alleen gemaakt worden als bepaalde 
partijen gegronde aanvragen doen. (Hof et al, 2010) 
Anderzijds zou nanotechnologie, cryptografische technieken en andere ontwikkelingen in ICT juist kunnen 
bijdragen aan privacy enhancing dan wel security enhancing design van dergelijke producten en technologie. Wat 
kunnen dergelijke ontwikkelingen bijdragen aan meer evenwicht tussen veiligheid en vrijheid? Een fundamentelere 
vraag die hieraan voorafgaat, is of de veiligheid wel verbeterd wordt door inzet van nieuwe technologie. Zijn 
andere, niet technische oplossingen niet meer geschikt? (Zie ook Vedder et al, 2007) 
 
3) Beveiliging van kennis en technologie in Nederland. Dit thema behandelt dezelfde vragen als thema 1 van 
cluster A. (zie de vraagstelling daar). 
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Bijlage 2: Presentatie Ineke Malsch: Nanorecht en Vrede 
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Nanorecht en Vrede - inhoud

□ Welkom
□ Programma van de dag
□ Wat is nanotechnologie?
□ Maatschappelijke dialoog
□ Wie doet wat in Nederland?
□ Ga buurten voor nanovrede
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Nanorecht en vrede

Ineke Malsch, directeur van Malsch TechnoValuation: 
Advies over technologie en samenleving, inclusief:
• Nanorecht en Vrede project in Maatschappelijke 

Dialoog Nanotechnologie, mede mogelijk gemaakt 
door Nanopodium, www.nanopodium.nl

• EU projecten ObservatoryNano, en ICPC-Nanonet. 
• Gevestigd in Utrecht, sinds 1999. 

www.malsch.demon.nl
C.V: 
• Doctoraal Natuurkunde, Universiteit Utrecht, 1991
• Postacad. Opleidingen in Environmental Impact 

Assessment en Wetenschaps- en Techniekonderzoek
• Scholarship STOA, Europees Parlement, Luxemburg, 

1995-1996 (o.a. nano)
• Fellowship nanotechnologie IPTS, JRC, EC, Sevilla, 

1996-1998
• Part time studie Theologie, KTU, Utrecht, 2004-2005
• Part-time promotieonderzoek Centrum voor Ethiek, 

RU Nijmegen, sinds  2005 (professor J-P Wils)

http://www.nanopodium.nl/
http://www.malsch.demon.nl/
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9.00 Ontvangst

9.30- 9.40 Welkom en Introductie – Ineke Malsch

9.40-10.10 Impact van Nanotechnologie op Civiele en 
Defensieproducten – Steven Schilthuizen (SCINT)

10.10-10.40 Assessing Military Nanotechnology: Risks and 
Preventive Limitation – Jürgen Altmann, Univ. Dortmund

10.40-11.00 Pauze

11.00-11.30 Privacy, onder druk door nieuwe technologie –
Jeroen van den Hoven, TU Delft

11.30-12.00 Robotisering van de oorlogvoering met 
aandacht voor ethische en juridische implicaties – Kees 
Homan, Inst. Clingendael
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13.00-16.00 Workshops

Workshop A: Nanotechnologie voor vrede en veiligheid o.l.v. 
Rinie van Est, Rathenau Instituut

Workshop B: Nanotechnologie en Veiligheid: belangrijker 
dan privacy? o.l.v. Rachel Marbus, BetterID4all 

16.00-17.00 uur Plenaire afrondende discussie: hoe 
kwetsbaar is Nederland?
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Wat is nanotechnologie?
□ Alle soorten materialen en (elektronische) 

componenten met functionele structuren 
op nanometerschaal (0,1 tot ~100 
nanometer) met nieuwe eigenschappen

□ 1 nanometer = 1 miljardste meter 
□ = 1 miljoenste millimeter 
□ = 1 duizendste micrometer

□ Foto: Quantum dots
□ Bron: Philips Research
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Nanotechnologie is breed toepasbaar:
□ Elektrisch geleidend plastic 
□ Lichte en sterke materialen (in auto’s, 

vliegtuigen, kogelvrije vesten, etc)
□ Biologisch gevoelige sensormaterialen 

(laboratorium op een chip, biosensoren 
voor medische diagnostiek, biodefensie, 
etc)

□ Kleine bolletjes die op commando hun 
inhoud loslaten (chemotherapie met 
minder bijwerkingen, bestrijdingsmiddelen 
in landbouw)
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Maatschappelijke Dialoog

□ Het kabinet heeft in 2009 de Commissie 
Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie
(CieMDN) ingesteld om een nanodialoog te 
organiseren in Nederland t/m eind 2010

□ 21 projecten (januari t/m juli) + 14 projecten 
(april t/m november 2010)

□ Deze conferentie is onderdeel van het project 
Nanorecht & Vrede mede mogelijk gemaakt door 
Nanopodium

□ De resultaten van vandaag worden gerapporteerd 
aan de CieMDN die voor eind 2010 rapporteert 
aan het kabinet

□ Meer info www.nanopodium.nl

http://www.nanopodium.nl/
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Wie doet wat in Nederland?

Nanotechnologie netwerken:
□ NanoNed (onderzoeksprogramma 

nanotechnologie) www.nanoned.nl
□ MinacNed (microsysteem en nanotechnologie

bedrijven en kennisinstellingen) 
www.minacned.nl

□ NanoHouse (nanotechnologie bedrijven en 
instellingen in Limburg) www.nanohouse.nl

□ Point-One (nanoelectronica bedrijven en 
kennisinstellingen) www.point-one.nl

http://www.nanoned.nl/
http://www.minacned.nl/
http://www.nanohouse.nl/
http://www.point-one.nl/
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Wie doet wat in Nederland?

Nanotechnologie en samenleving:
□ Nanopodium (Nanodialoog in 21+14 projecten) 

www.nanopodium.nl
□ Nanorecht & Vrede www.malsch.demon.nl

□ Zie verder lijst projecten op www.nanopodium.nl

□ TA NanoNed www.nanoned.nl/ta.html

□ Rathenau Instituut www.rathenau.nl/nanodialoog

□ Kabinet 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nanotechnologie

http://www.nanopodium.nl/
http://www.nanopodium.nl/
http://www.malsch.demon.nl/
http://www.nanoned.nl/ta.html
http://www.rathenau.nl/nanodialoog
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nanotechnologie
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Ga buurten voor nanovrede
□ Doorlopend: draag opinie bij aan weblog

http://www.thebrokeronline.eu/en/Online-discussions/Blogs/Nano-

Rights-and-Peace (info: postbus@malsch.demon.nl) en bekijk / 

becommentarieer filmportretten op www.vimeo.com/nanorechtenvrede

□ 1 oktober 2010: Conferentie Nanotechnologie voor Recht en Vrede tijdens 

HET Instrument, RAI, Amsterdam, organisatie MinacNed: 

http://www.hetinstrument.nl/Dutch/lt-conferentie-

nanotechnologie1okt.php

□ 27 oktober 2010: Bijeenkomst Nanotechnologie & Samenwerking, 

Chemelot Campus Geleen, organisatie NanoHouse, www.nanohouse.nl

□ 18 november 2010: sessie nanorecht en vrede tijdens 

MicroNanoconferentie, Enschede, i.s.m. MESA+, Universiteit Twente

□ Of neem deel aan een van de andere nanodialoog projecten: 

www.nanopodium.nl > projecten

http://www.thebrokeronline.eu/en/Online-discussions/Blogs/Nano-Rights-and-Peace
http://www.thebrokeronline.eu/en/Online-discussions/Blogs/Nano-Rights-and-Peace
http://www.thebrokeronline.eu/en/Online-discussions/Blogs/Nano-Rights-and-Peace
http://www.thebrokeronline.eu/en/Online-discussions/Blogs/Nano-Rights-and-Peace
http://www.hetinstrument.nl/Dutch/lt-conferentie-nanotechnologie1okt.php
http://www.hetinstrument.nl/Dutch/lt-conferentie-nanotechnologie1okt.php
http://www.nanohouse.nl/
http://www.nanopodium.nl/


 

N a n o p o d i u m  N a n o r e c h t  e n  V r e d e  –  C o n f e r e n t i e  N a n o ,  V r e d e  e n  V e i l i g h e i d   |  2 1  

Bijlage 3: presentatie Steven Schilthuizen: Impact van Nanotechnologie op Civiele 

en Defensieproducten 

 



24 september 2010

Nanotechnologie, recht en vrede
SCINT

Impact van nanotechnologie op 

civiele en defensie producten

SCINT
Steven Schilthuizen

info@scint.nl

www.scint.nl

24 september 2010
Nanotechnologie, recht en vrede



24 september 2010

Nanotechnologie, recht en vrede
SCINT

Overview

• Introductie nanotechnologie

• Kern technologieën

• Vooruitblik toepassingen

• Militaire innovaties

• Civiele innovaties

• Conclusies
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Nanotechnologie
Nanotechnology: be able to  

manipulate matter at nanoscale

Unique properties of nanotechnology

originate from:

- small dimensions, enabling high 

speed and high functional

density (nanoelectronics, lab-on-

chip), small and lightweight
devices and sensors (smart dust), 

high sensitivity (sensors,

nanowires) and special surface

effects (such as lotus effect)

- very large surface area, providing

reinforcement and catalytic

effects

- quantum effects, such as highly

efficient optical fluorescent

quantum dots

- new molecular structures, with new
material properties: high

strength nanotubes, nanofibers and 

nanocomposites
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Wat is nanotechnologie?

• Top Down vs Bottom up • Evolutie nanotechnologie
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Nanotechnologie wereldwijd
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Kern nanotechnologieën
vanuit militair, veiligheids- en civiel perspectief

ultragevoelige sensoren

quantum photonica

nanocomposieten

hoge sterkte materialen

nanofibers

nanofiltratie

lab on chip

nanomedicine

stealth

quantum cryptographie

adaptieve camouflage

sensor netwerk

nanoelektronica

lichtgewicht structuren

portable power

nanowire batterij

nanowire zonnecel

nanofood
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Vooruitblik toepassingen
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Vooruitblik toepassingen
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Defensie innovaties: soldaat
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Defensie innovaties: smart uniform
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Defensie innovaties: smart helmet
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Defensie innovaties: armour
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Smart textiles
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Human enhancement: BMI

Replace jetfighter pilot by
artificial brain by 2100, 
James Murday, NRL
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Portable power
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Wapens:

Non-lethal drugs op 
nanodragers

EM-gun

beperkt aandeel nanotechnologie
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Micro/nano UAV´s

gewicht batterij/fuel cell bepalend, 

resterende pay-load voor 

sensor/elektronica
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Macro UAV´s



24 september 2010

Nanotechnologie, recht en vrede
SCINT

Urban warfare
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Civiele innovaties
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Civiele innovaties met CNT´s
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Civiele innovaties met nanoklei, CNT´s

Nantero´s
nanotube memory 
chip

vlamvertraging

Self healing coatings

nanoklei composities
geleidend HDPE voor 
verpakkingen
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Conclusies
drivers achter nanotechnologie ontwikkelingen

Civiel en defensie gedreven:
• quantum cryptografie
• kleine en micro (draagbare) power
• water behandeling

Defensie gedreven:
• anti-ballistische materialen
• hoog energetische materialen
• bio-chemical sensing en bescherming
• array sensoren (directed, high performance)
• actuatoren (body support, ventilatie)
• camouflage (via CNTs, aerogels, nanodots)

Civiel gedreven:
• wireless µ-sensoren en RFID
• nanomedicine, lab-on-chip
• lightgewicht structuren & nanocomposieten
• personal health condition monitoring
• flexibele displays
• nanoelektronica
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Conclusies
overwegingen tav militaire en veiligheidstoepassingen 

Toepasbaar zonder discussie lijken:

• sterkere, lichtere materialen

• all-impact kleding (anti-ballistisch, ademend, elektronisch grid)

• draagbare energievoorzieningen

• sensoren, RFID-tags, radar voor defensie

• camouflage technieken

• snellere elektronica componenten

• hoog energetische materialen voor brandstoffen

Nadenken, discussie over:

• human enhancement met nanotechnologie (BMI, drugs op nanocarriers)

• non-lethal toepassingen (beïnvloeding tegenstander)

• robotsystemen en (micro) UAV´s met offensieve taken

• toepassingen RFIDs, sensoren, ICT-technologie voor binnenlandse 
veiligheid
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Meer informatie:

SCINT
Steven Schilthuizen

info@scint.nl

www.scint.nl

www.isoconnectors.com/defensie
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Assessing Military Nanotechnology: 
Risks and Preventive Limitations

Jürgen Altmann
Experimentelle Physik III
Technische Universität Dortmund
Dortmund, Germany

Conference
Nanotechnology, Peace and Safety
The Hague
24 September 2010

Project on military applications of nanotechnology and preventive arms control funded 2001-
2003 by German Foundation for Peace Research (DSF)



Overview

1. New Military  Technology

2. Military Technology, Arms Control and Verification

3. Military Research and Development of Nanotechnology

4. Potential Military Applications of Nanotechnology

5. Preventive Arms Control

6. Final Considerations

J. Altmann, Military Nanotechnology: Potential Applications and Preventive Arms Control, Abingdon/New York: 
Routledge, 2006 (Russian version: Moscow: Tekhnosphera, 2006)
J. Altmann,  Nanotechnology and Preventive Arms Control, DSF Forschung no. 3, Osnabrück: DSF, 2005 
(http://www.bundesstiftung-friedensforschung.de/pdf-docs/berichtaltmann.pdf)



1. New Military Technology
Qualitative superiority was instrumental in conquering other countries and 
seizing colonies

New role of science and technology since World War II

Shaped international system

Particular change with nuclear bomb

- avoidance of great-power war

- but permanent efforts to gain upper hand

Will nanotechnology bring new marked change?

(Nano-ethics for war and peace?)



2. Military Technology, Arms Control and Verification

Special Context of Military R&D and Military-Technology 
Assessment
Military use of technology  ≠ civilian use of technology

Civilian (dangerous) technology within states:
Rules for technology:
Misuse prevented/minimised by laws and other regulation
Monopoly of legitimate violence rests with state
State has power and means/personnel to enforce compliance with rules
Perpetrators are prosecuted, brought to court trial, put into jail etc.

Far-reaching inspection rights of state
Worker protection, environment protection, accounting, export, ...
- as routine procedure
- as spot checks
- on (urgent) suspicion of violation 

Broadly accepted – safety and security of citizens and society require rules, checking 
of compliance and criminal prosecution



Military Use of New Technology
potential for selective or massive destruction: make usable as fast as possible

research of new possibilities, if suitable, develop military systems

- protected and ordered by the state, with its resources and much personnel

Justified by highest national interests 

Task of armed forces: in armed conflict prevail by selective or massive destruction

Central means of prevailing: new technology

Task of armed forces  ⇒ tendency towards transcending civil boundaries, secrecy

Military uses: not often looked at in technology assessment

• special conditions

• intertwined with international security



Security Dilemma

International system: anarchy – no overarching authority guarantees security

Each state attempts to achieve security by threat of armed forces

- in this process increases threat to others

- overall result: security of all decreases

One way out:

voluntary mutual limitation of armed forces (arms control)

- but friction with goal of victory should war nevertheless break out

⇒ conceptually different framework for technology assessment and ensuing
regulation
- international agreements
- voluntary
- combat power
- secrecy



Arms Control and Verification

If potential opponent states limit their military power by agreement, one
partner could covertly violate the stipulations and could attack another, 
complying partner with greater chance of success. 

To not be surprised in this way, also the honest states have a motive for
covert circumvention.

The solution of this problem is reliable verification if the treaty stipulations
are complied with. If one can detect a violation by a partner in time, the
others can try to influence him. If that does not work, they can attune to the
situation, possibly react with countermeasures, up to abrogation of the treaty
with buildup of military capabilities for compensation. 

These possibilities act as a deterrent in advance when a state considers
whether it should violate/circumvent.

Thus usually arms control requires adequate verification of compliance.



Verification dilemma: 
- reliable verification needs transparency
- military effectiveness in war needs secrecy in many respects (capabilities and
weaknesses of weapons systems, strategic plans, localities, moral etc.)

Way out: balanced mix of transparency and secrecy

Cold War: mainly „national technical means of verification“

after 1987: increasing on-site inspections with detailed rules (access, equipment, 
...)

Chemical Weapons Convention (1993): detailed verification scheme, including
on-site inspections, carried out by Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons (The Hague, NL)

Biological and Toxin Weapons Convention (1972): no compliance and
verification scheme; work on compliance protocol 1992/1995 – 2001 – faltered

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (1990): annual notifications of
holdings at sites, on-site inspections by Member States on short notice



3. Military Research and Development of NT
Mostly in USA

1/4 - 1/3 of Federal funding in National NT Initiative for Defense

2009: $ 459 million out of $ 1,695 million

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000 2002 2004 2006 2008 2010
FY

0

5

10

15

20

25

30

35

%

DoD absolute

DoD share

NNI absolute

$ m



Universities, Armed Forces Laboratories, Nuclear-Weapons Laboratories
- much still at basic-research level

Naval Research
Laboratory, 
Institute for
Nanoscience

Directed Self-Assembly of Biologically-Based Nanostructures
Interfacing Electronics and Biomolecular Processes
Organic Light-Emitting Displays
Nanochemical Resonators and Advanced Nanodynamics

Applications of Molecular Electronics
Bio-Magnetic Interfacing Concepts
Nano-Composite Optical Ceramic
Hybrid Insect MEMS

Defense Advanced
Research Projects
Agency

Improving the Neuro-Cognitive, Bio-Computational and Bio-Nano Interfaces

Nanotube Biosensors for Protein-Toxin Analytes

Tailoring Metal-Semiconductor Nanocomposites for Negative Index 
Metamaterials
High Performance Damping with Carbon Nanotube-Polymer Composites

Army Research
Laboratory

Nano-structured thermoelectric units

Nanofabricated photonic integrated circuits

Synthesis of nanostructures using organisms as material factories

Air Force Office 
of Scientific 
Research

2008



Uninhabited/Autonomous Combat Vehicles

US DoD
Implants US DARPA

Talwar et 
al. 2002

Modify biochemistry:
7 days/nights without sleep
3 days without calories



DelFly
TU Delft
Funding: TNO

TU 
Delft

Micro-UAVs/Towards Artificial Insects

Black Widow
Aerovironment
Funding: DARPA

CYBER-MOTH: Electrodes and a 
control chip are inserted into a moth
during its pupal stage. When the moth
emerges the electrodes stimulate its
muscles to control its flight.
www.renachip.org

Bozkurt, Boyce Thompson Institute 



Institute for Soldier Nanotechnologies

Founded at MIT 2002, funded by U.S. Army ($50 m in 5 years) plus industry 
($30 million), 2007 prolonged

over 170 staff

5 multidisciplinary 
research teams

• protective battle suit

• sensors for body status

• medical technologies

• (exoskeleton) 

The ISN Vision: -
Dynamic Battle Suit Enabled by

 Integrated Systems of Nanotechnologies
• Physiological Monitoring
• Medicines, Wound
   Healing Agents
• Thermal Management
• On-demand Chem, Bio,
   Ballistic Protection
• Mechanical Performance
   Enhancement

Communications
Data Collection
Data Transmission

Information Backplane

“Refilling” Bus Connects
To High Throughput
Multi-Channel Transfer Line

Networks of Sensors, Mechanical Actuators, Chemical Reactors, Storage Reservoirs
Linked, Controlled and Refilled by Multi-channel, Hollow Fibers that Disburse and

Harvest Information, Fluids, Energy.



US Goals for Military Nanotechnology

1. Data linkage, threat anticipation, and readiness (miniature sensors, high-speed 
processing, wide-bandwidth communication)

2. Uninhabited combat vehicles (no-pilot aircraft with artificial brain emulating a 
skilful pilot, similar for tanks, submarines, etc.)

3. Warfighter education and training (virtual-reality teaching, computer interaction 
including speech)

4. Chemical/biological/radiological/explosive (CBRE) detection and protection 
(micro sensors, protective masks/clothing, decontamination/ neutralisation)

5. Warfighter systems (increased information/connectivity, prolific unattended 
sensors and uninhabited, automated surveillance vehicles, physiological monitors 
for alertness, chemical/biological threats, casualty assessment, low 
volume/weight/power burdens)

6. Non-drug treatments for enhancement of human performance (possibly modify 
human biochemistry to compensate for sleep deprivation, enhance survivability 
from physical injury)

7. Applications of brain-machine interface (take brain signals nonintrusively, control 
actions and impart back feedback signals)

"National Security" Panel, first NBIC conference 2001/2002



Military Nanotechnology in Other Countries

GB, F, NL, S, IL: much less (several $ million per year)

D: at present almost nothing (yet)

RUS, China: much less, principally capable

USA: 4-10 times rest of world

80-90 % of global spending (military R&D overall: 2/3)

likely to change as others will catch speed

Activities starting e.g. India, Brazil, South Africa



4. Potential Military Applications of NT

Broad, general overview

Electronics, computers, communication: much smaller, faster

Software: much more powerful, more autonomous

Materials: lighter, stronger, smart

Energy sources, propulsion: more efficient, smaller

Propellants, explosives: more efficient

Miniature chemical/biological analysis systems

Camouflage: change colour

Sensors, sensor networks: small, cheap, many

Light armour, bullet-proof vests: improvement



Vehicles: lighter, faster, more agile

Munitions, missiles: more precise; smaller

Miniature satellites and launchers for reconnaissance, ASAT (impact, 
manipulation after docking)

Macro and micro robots with and without weapons, including bio-technical 
hybrids (electrode-controlled insects, rats)

Soldier systems: sense body status, body manipulation, brain-machine 
interface 

Nuclear weapons: improved guidance/safety/fusing systems
– micro-fusion weapons without fission-explosion trigger?

Chemical or Biological Weapons: new, targeted, selective or massive

Some applications 5 years away,

most 10-20 years, some longer



5. Preventive Arms Control
Ban, limitation of military usable technology or weapons systems before
acquisition

Precedents
Partial Test Ban 1963 → Comprehensive Test Ban 1996
Non-Proliferation Treaty 1968
ABM Treaty 1972-2002
Biological Weapons Convention 1972
Chemical Weapons Convention 1993
Blinding Laser Weapons Protocol 1995

Steps
Prospective analysis of technical properties,  military use
Assessment under criteria
Devising possible limits and verification methods



Criteria of Preventive Arms Control
I. Adherence to and further development of effective arms control, 

disarmament, and international law
prevent dangers to existing or intended arms control and disarmament 
treaties
observe existing norms of humanitarian law
no utility for weapons of mass destruction

II.  Maintain and improve stability
prevent destabilisation of the military situation
prevent arms race
prevent horizontal or vertical proliferation/diffusion of military-relevant 
technologies, substances or knowledge

III. Protect humans, environment, and society
prevent dangers to humans, environment, and sustainable development
prevent dangers to the development of societal and political systems
prevent dangers to the societal infrastructure



Application to NT

Purview: 21 areas

Several generic applications: no big problems or too close to civilian uses to 
consider limitation

Very few specific applications: positive

Many applications: serious dangers



Particularly Dangerous

Area of Concern

Potential Application

Arms Control /
International Humanitar-

ian Law / Weapons of
Mass Destruction

Military Stability /
Arms Race /
Proliferation

Humans /
Environment /

Society /
Infrastructure

Distributed small
sensors

X X

Metal-free firearms X X
Small missiles X X
Implants and other body
manipulation

X X

Autonomous fighting
systems

X X

Small robots X X X
Small satellites and
launchers

X X

New chemical/biological
weapons

X X X



Recommendations

Don‘t hamper beneficial uses; adequately verifiable

• Ban on self-contained sensor systems below 3-5 cm

• Ban on small arms, light weapons and munitions that contain no metal

• Ban on missiles below 0.2-0.5 m 

• Moratorium on non-medical body implants, body manipulation

• Ban on re-usable armed, mobile systems without crew
- at least no aiming and weapon release without human decision 

• Ban on mobile (partly) artificial systems below 0.2-0.5 m

• Comprehensive ban on space weapons

• Uphold and strengthen Chemical Weapons Convention, Biological Weapons 
Convention 



„Small Print“

Small mobile systems (size below 0.2-0.5 m)
General prohibition of small mobile (partly) artificial systems below a certain size 

limit (0.2-0.5 m) on/in the ground, on/under water, in the air, independent of the 
degree of autonomy and the biological-technical mix, for the military and the 
civilian sector, starting at the development stage. For important positive 
applications there should be strictly defined and narrowly limited exceptions: 

- in the civilian sector:
- for exploration of celestial bodies,
- for exploration of shattered or dangerous buildings, 
- for inspection of narrow pipes
- for surgical operations;

- in the military sector:
- for surgical operations.

For the exceptions, a combination of various technical measures and licensing 
procedures should prevent abuse.

Verification can rely mainly on on-site inspections with magnifying equipment.



6. Final Considerations

Fundamental problem: How to deal with revolutionary technology on the
international level?

One approach:

‘... reduce the likelihood of war by providing an overwhelming U.S. technological advantage...
... it is essential to be technologically as far ahead of potential opponents as possible.’

(National Security Goals for NBIC, Roco/Bainbridge 2002, Section E)

Overlooks interactions in international system, dangers to itself –
US lead/monopoly will not last long
NT-based weaponry could be used by opponents (also asymmetrically), 
by terrorists

International preventive arms control needs US understanding that 
restraint and international limits are in its enlightened national interest



Limitation and Verification are Getting More Difficult
NT ≠ nuclear technology: 
wide-spread, many applications very small, production possibly in small and 
cheap facilities

NT ≈ biotechnology
dual use

Needed in future: very intrusive inspection, monitoring
- anytime, anywhere
- as by state within (police, worker protection, …)

Compatible with military interest in secrecy?
Secrecy in part required for very task (victory in armed conflict)
Fear: potential enemy could learn about technological status, weaknesses, 
structures, motivation, ...
- could be exploited for (surprise) attack
(plus: fear of industrial espionage)

Present international system capable of coping with dangers of revolutionary
technologies in the long run?



If Not - Two Alternatives
Increasing military and terrorist threats, marked instability
– pre-deployed micro-robots inside military systems, ready to strike any time
– very small satellites attacking important civilian and military satellites 
– assassinations of politicians by small, target-seeking missiles pulled out from 

lady’s handbags
– “molecular hackers” distributing unknown infectious agents - general or 

selective
– ...

Or: organisation of global security in another way
similar as within states
– monopoly of legitimate violence resting with (democratised) UNO,

international criminal law with right to act within states, ...
– voluntarily reduced sovereignty  

Long, difficult path; first trends exist already (UN, International Tribunals, ...)

Ethical approach: promote all steps in this direction



Conclusions

Ethical approach to military uses of nanotechnology: 
highest priority to avoidance of (large-scale) war, not to military
effectiveness

Given political will, preventive arms control with traditional verification
methods will be able to contain the most dangerous military applications
of nanotechnology for 1-2 decades

Maintaining international security in the long run may require
fundamental change in the international system
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met aandacht voor de juridische en ethische implicaties

Kees Homan

Den Haag, 24 november 2010



Outline

• Robots
• Military unmanned (combat) robots
• The Netherlands and military robots
• Legal aspects
• Ethical aspects
• Technical aspects
• Concluding remarks



Robotics revolution

• The greatest revolution in 
warfare since the introduction of 
the atomic bomb

• Moore’s Law: the power that can 
be packed into a microchip 
roughly doubles every 2 years



WHAT IS A ROBOT? (1)

- Robotic weapon: a computerized weapon equipped with 
sensors, which may be tele-operated or autonomous. 
For example, smart munitions are ‘robotic’, as they have 
sensors that guide them to their target.

- Autonomous weapon: a computerized weapon that does 
not require any human input for carrying out its core 
mission. Normally this would include the capability of a 
weapon to independently identify targets and to trigger 
itself.

- Artificial intelligence: software that equips a 
computerized system (e.g. a robot) with some, usually 
very specific, human-like capabilities such as pattern 
recognition, text parsing and planning problem-solving. 
This form of A.I. is already being utilized in many 
everyday applications (e.g. word processing). The term 
‘strong artificial intelligence’ refers to machine 
intelligence at, or above, the human level and is a 
distant long-term research goal.



WHAT IS A ROBOT? (2)

Many taxonomies:
Control taxonomy

Pre-programmed (automatons)
Remotely-controlled (telerobots) 
Supervised autonomous
Autonomous

Operational medium taxonomy
Space
Air
Ground 
Sea

Functional taxonomy
Military
Industrial
Household
Commercial



A POTPOURRI OF ROBOTS



Advantages of (military) robots

Dirty Dull Dangerous



Military robots

Land         Air

Sea



RATIONELE FOR MILITARY 
ROBOTS (1)

Three Ds: dull, dirty, dangerous
Ideal for the increasing lethality of warfare

No casualties or POWs
No high attrition of expensive manned 
systems
Reduced public backlash
Increasing personnel costs & changing 
demographics

Proliferation of weapons of mass 
destruction (CBR)

Render large areas toxic, uninhabitable
Protective garments limit manned 
efficiency and effectiveness

http://www.army-technology.com/contractors/nbc/trayal/


RATIONALE FOR MILITARY ROBOTS (2)

No need to encase and protect humans in 
vehicles: smaller, lighter, less expensive
Expendable: suicide missions
More survivable: small signature
More maneuverable: faster, higher 
acceleration
Faster response time: pre-positioning
No casualties: riskier maneuvers and 
tactics
Fearless and aggressive: not deterred by 
near misses 
Indefatigable: no need for sleep or rest
Autonomous: fewer personnel can 
supervise more systems



RATIONALE FOR MILITARY ROBOTS

Congress: one-third of all combat vehicles to be robots by 2015
Future Combat System (FCS) Development cost by 2014: $130-$250 billion



MQ-9 Reaper 
Hunter\Killer UAV

• A persistent hunter-killer for 
critical time sensitive 
targets

• Act also as an intelligence 
collection asset

• Length: 11 meter
• Wingspan: 20 meter
• Weight: 2.223 kg
• Speed: 230 miles
• Endurance: 30 hr

• ‘Targeted killing’ in 
Afghanistan and Pakistan 

http://www.air-attack.com/MIL/predator/mq9gpsbomb_20080520.jpg


MQ-1 Predator

Surveillance
Length: 8,22 meter
Wingspan: 16,8 meter
Weight: 512 kg
Speed: 84 miles
Endurance: 24 hr

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/081131-F-7734Q-001.jpg
http://www.militaryfactory.com/imageviewer/ac/pic-detail.asp?aircraft_id=46&sCurrentPic=mq1.jpg&sCurrentDescriptor=


Armed with M24 and M249 machineguns, 50 calibre rifles, 
grenades, anti-tank rockets. Is used in: Bosnia, Afghanistan, 
Iraq.

Noel Sharkey: “The army really likes them,  they’re very useful for 
killing people without actually confronting them.”

Talon Sword



Packbots

• To help clear caves and 
bunkers, search buildings and 
cross anti-personnel minefields 
in Afghanistan  

• They were used again in 2003 in 
Iraq in urban warfare scenarios, 
as well as in vehicle searches

• Weight: 18 kg
• Speed: 14 km



Autonomous Underwater 
Vehicle

• A small, fast underwater 
robot that maps the 
ocean bottom near the 
shore, detects changes in 
inshore conditions, and 
hunts mines. 
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The Netherlands and military robots



Wheelbarrow

• Bomb disposal
• 320 kg
• Controled by hand

http://www.defensie.nl/_system/handlers/ImageResizerHandler.ashx?image=/media/wheelbarrow1_tcm46-132339.jpg&size=lightbox


Sperwer

• Intelligence
• Surveillance
• Target Acquisition
• Reconnaissance
• Length: 3,52 meter
• Wingspan: 4,2 meter
• Weight: 330 kg
• Maximum speed: 180 km
• Endurance: 4 hr
• Distance: 90 kilometer



Aerostar

•Target acquisition
•Artillery fire adjustment
•Targets designation
•Battlefield and borders control

•Deployed for the Task Force
Uruzgan



Aladin

• Information, surveillance
• Weight: 3,2 kg
• Launched by hand or elastic
• Max speed: 70 km/hrs
• Flighttime: max. 30 minutes

http://www.defensie.nl/_system/handlers/ImageResizerHandler.ashx?image=/media/Aladin2_tcm46-121432.jpg&size=lightbox
http://www.ndc.nato.int/news/images/Coker_2.jpg


Raven

• Information, surveillance
• Weight: 2,1 kg
• Launched by hand
• Distance: 10 km
• Flighttime: 60 minutes
• Max speed 98 km/hrs



U.S. Department of Defense Path 
towards Autonomy



Legal aspects



Ius ad bellum

Just-War theory:

- Proper authority
- Just cause
- Proportionality
- Last resort
- Reasonable success
- Right intention

UN Charter:

- Art. 51
- Art. 39 and 42

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Saint_Augustine_by_Philippe_de_Champaigne.jpg


Just-War Challenges

Robotic soldiers lower 
barriers to entering a 

war



Ius in bello

• Basic rules:

• Proportionality
• Discrimination

• Ius in bello challenge:

• Proportionality
• Discrimination
• Legal accountability



Ethical aspects



“Robot wars become reality …”

Automated killer robots ‘threat to humanity’

The arms race for developing and fielding
military robots is well under way (> 40 
countries)

How to judge when launching a 
weapon would endanger nearby
civilians?

Noel Sharkey (UK), 2007 
Professor  AI/ Robotics



The ethical combat robot
(Ronald Arkin)

- Autonomous systems lead rather to an increase in ethical
behaviour on the battlefield than a decrease

- Do not need to protect themselves and can be used in a self-
sacrificing manner if appropriate

- Can be designed without emotions
- Will eventually possess a broad range of sensors that will give

them greater battlefield observation capabilities than humans
currently possess

- Can integrate more information from more sources far faster
before responding with lethal force than u human possibly
could in real time

- When working in a team of combined human soldiers and 
autonomous systems, have potential capability of 
independently and objectively monitoring ethical behavior in 
battlefield by all parties and reporting infractions that might be
observed



Christopher Coker
(Ethics and War in the 21st Century)

• Information is employed as if it were 
synonymous with knowledge. 

• War has a moral context, within we can 
use the words ‘right’ and ‘wrong’. 
Without it we would find ourselves living 
in a world without meaning. A robot can 
inflict suffering, and even affront human 
dignity, but it cannot be altruistic. It 
cannot sacrifice itself even for another 
robot. It lives, in that sense, in what we 
would see as a meaningless world.

http://www.ndc.nato.int/news/images/Coker_2.jpg


Robot Ethics

Challenges:

- Legal is not always ethical
- Discrimination (wounded soldier)
- Unclear responsibility
- Refusing an order
- Targeted killing
- Lower inhibitions to kill



Technical challenges

• Discriminating among targets
• Robots running amok
• Unauthorized overrides
• Coordinated attacks

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Superman-mechanical-monster.jpg


Concluding remarks

- Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance

- Human oversight (OODA loop)
- Dehumanization of warfare
- Does not replace the soldier on

the ground fully in such
operations as counterinsurgency
(gaining and maintaining the 
hearts and minds: war amongst
the people)

- Proliferation



Questions?
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