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 1 Inleiding 

Om overzicht te bieden in het speelveld van de diverse draadloze technologieën, 

stelt TNO sinds een aantal jaren een Monitor Draadloze Technologie samen. Hierin 

worden ontwikkelingen in de technologie en de markt gevolgd.  

In dit inleidende hoofdstuk worden de scope en de opzet van de Monitor Draadloze 

Technologie behandeld. 

1.1 De Monitor Draadloze Technologie 

Met de Monitor Draadloze Technologie (kortweg ‘de Monitor’) wil TNO een degelijk, 

actueel en toegankelijk overzicht bieden van de stand van zaken ten aanzien van 

de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie. De Monitor Draadloze 

Technologie tracht diverse doelgroepen te bedienen bij overheid en bedrijfsleven in 

Nederland. Dit impliceert dat de Monitor erop gericht is om informatief te zijn voor 

lezers met een algemene achtergrond in de telecommunicatie. In principe worden 

wereldwijde ontwikkelingen gevolgd, vanuit een nationaal perspectief. 

Evenals vorige jaren is gekozen voor de schriftelijke rapportagevorm om de 

informatie te ontsluiten. Deze bestaat uit twee (halfjaarlijkse) edities, zodat beter 

kan worden aangesloten op recente trends en ontwikkelingen:  

• Een overzicht van ontwikkelingen vanuit voornamelijk technologisch 

perspectief. Per technologie wordt kort de stand van zaken beschreven. Dit 

wordt gedaan in de voorjaarseditie, het document dat nu voor u ligt;  

• Een editie die met name gaat over een aantal thema’s, trends en toepassingen 

van draadloze communicatietechnologie. Dit is de zogenaamde najaarseditie. 

TNO hecht eraan te benadrukken dat de Monitor slechts een momentopname is 

van een complex en snel veranderend speelveld. Het is daarom mogelijk dat 

opgenomen informatie op het moment van lezen niet meer up-to-date is, of niet 

langer relevant. Daarnaast valt niet te ontkomen aan enige willekeur in de keuze 

van geschetste ontwikkelingen. Het kan dus zijn dat ontwikkelingen die in de ogen 

van een specifieke lezer zeer relevant zijn, niet worden beschreven. TNO staat 

open voor suggesties of aanbevelingen voor verdere verbeteringen. 

1.2 Het ‘draadloos speelveld’ 

De perspectieven om moderne technische concepten ook daadwerkelijk praktisch 

te implementeren hebben vooral in recente jaren een sterke vlucht genomen. Hier 

valt te denken aan kunstmatige intelligentie (AI: Artificial Intelligence) of hardware 

die steeds hogere radiofrequenties kan genereren of verwerken. Ook zijn er 

ontwikkelingen op de gebieden quantumtechnologie en -communicatie en 

blockchaintechnologie. De vraag rijst in hoeverre deze van betekenis zijn of kunnen 

worden voor draadloze technologie. Andersom kun je je afvragen of draadloze 

technologie ten dienste kan staan van deze twee technologievormen.  

Hoe dan ook lijken vraag naar- en aanbod van geavanceerde technologie in een 

onderlinge stimuleringsspiraal te raken waarbij op het gebied van draadloze 

communicatie 6G als nieuwe generatie mobiel communicatiesysteem langzaam 

maar zeker aan de horizon gloort. In de zin van technische inhoud wordt de contour 
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 van 6G inmiddels scherper, al is het mondiaal gezaghebbend visiedocument 

International Mobile Telecommunications (IMT)-2030 van de ITU (International 

Telecommunications Union) nog in ontwikkeling en staat het exacte jaar waarin we 

van 6G kunnen spreken nog niet officieel vast. 

Tegelijkertijd zien we dat de ontwikkelingen rond mobiele technologie en het 

afscheid nemen van oudere generaties mobiele systemen voor lijken te lopen op de 

noodzaak tot brede ondersteuningsmogelijkheden van interactieve real-time spraak. 

Dit noopt tot maatregelen, niet in de laatste plaats om het noodnummer 112 als 

dienst bereikbaar te houden. Hoofdstuk 2 gaat in op deze problematiek. 

Daarnaast vindt de invulling en standaardisatie van Wi-Fi gestaag doorgang. In 

Hoofdstuk 3 wordt op dit gebied een update gegeven ten opzichte van de stand van 

zaken in 2019. 

De hoofdstukken 4 en 4.1 behandelen respectievelijk quantum- en 

blockchaintechnologie in relatie tot draadloze systemen. Nog niet eerder zijn deze 

specifieke onderwerpen ter sprake gekomen in de Monitor. Beide zullen dan ook 

eerst algemeen worden ingeleid voordat in meer detail wordt ingegaan op het 

verband met draadloze technologie en de toekomstverwachtingen daarvan.  

Tenslotte schetst Hoofdstuk 5.1 waargenomen tendensen richting de technisch-

inhoudelijke vormgeving van 6G. Hierbij worden ook verwachte tijdlijnen van de 

ontwikkelingen gegeven en een inschatting van de implicaties van deze nieuwe 

generatie, specifiek voor Nederland. 
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 2 Voice-over-LTE en Voice-over-New Radio  

2.1 Inleiding 

Voice (spraak) heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mobiele netwerken. Het 

was de meest belangrijke toepassing in 2G (GSM)- en ook nog wel in 3G (UMTS)-

netwerken. Met de opkomst van smartphones en de introductie van het 4G (LTE)-

netwerk is data de belangrijkste toepassing geworden, zeker in combinatie met 

over-the-top diensten zoals Skype, Whatsapp, et cetera. Niettemin is interactieve, 

real-time spraak van hoge kwaliteit en universele bereikbaarheid nog steeds 

relevant gebleven. 

Eén van de opvallendste successen van mobiele netwerken is het feit dat – 

wereldwijd – ieder mobiel toestel ieder ander mobiele toestel kan bereiken (bijv. via 

spraak of sms) ondanks het feit dat het gaat over een diversiteit aan mobiele 

toestelmodellen en een veelheid aan mobiele netwerk operators. Een mobiel toestel 

kan bovendien niet alleen in het eigen (home) netwerk, maar ook in de meeste 

buitenlandse (visited) netwerken functioneren. De oorzaak van dit succes is 

gebaseerd enerzijds op wereldwijde standaardisatie en anderzijds op zogenaamde 

roaming agreements tussen mobiele operators. Standaardisatie wordt bereikt door 

samenwerking tussen operators en leveranciers van toestellen en netwerken in 

3GPP (3rd Generation Partnership Project), en roaming agreements worden 

ondersteund door afspraken tussen operators vastgelegd in de GSMA (GSM 

Association). 

In 2G- en 3G-netwerken wordt spraak geleverd via de zogenaamde Circuit 

Switched (CS) technologie, die voor een belangrijk deel is ontworpen voor het 

leveren van de interactieve, real-time spraakdienst met de bijhorende QoS (Quality 

of Service) en de voor de mobiele operators belangrijke verreken-(charging) 

technologie. Voor het leveren van spraak aan roaming gebruikers (dus in het 

buitenland) zijn de door GSMA vastgelegde afspraken voor onderlinge verrekening 

tussen operators ook van belang. Door grondige standaardisatie en de afspraken 

voor roaming en interconnectie tussen operators is het bijna vanzelfsprekend dat 

ieder 2G en 3G toestel wereldwijd kan bellen in ieder 2G- en 3G-netwerk. 

In mobiele netwerken vanaf 2G wordt data geleverd via de zogenaamde Packet 

Switched (PS) technologie. Dit is een technologie die geschikt is voor het leveren 

van Best-effort IP (Internet Protocol)-verbindingen en dus voor het leveren van niet-

tijdkritische diensten zoals toegang tot het wereldwijde internet. Voor het leveren 

van spraak is de PS-technologie echter veel minder geschikt door het ontbreken 

van geschikte QoS-mechanismen en van geschikte charging-mechanismen. 

Bovendien biedt de mobiele PS-technologie alleen IP-verbindingen tussen een 

mobiel toestel en een IP-data netwerk en dus geen end-to-end verbindingen tussen 

mobiele toestellen onderling. Met de opkomst van 3G-netwerken en het belangrijker 

worden van data is een oplossing gevonden in de ontwikkeling van IMS (IP 

Multimedia Subsystem). Het IMS is een verzameling functies en systemen die aan 

PS-gebaseerde mobiele netwerken toegevoegd kan worden voor het leveren van 

hoge kwaliteit IP-verbindingen ten behoeve van end-to-end sessies, dat wil zeggen 

tussen mobiele toestellen. In Figuur 1 is symbolisch aangegeven hoe het IMS als 
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 een overlay fungeert om real-time spraak over het LTE-datanetwerk te 

transporteren en daartoe met onder meer LTE-elementen en -functies interacteert1. 

 

Figuur 1: IMS als overlay op LTE [bron: VoLTE Illustrated: Beginners Guide] 

Het IMS is gebaseerd op SIP (Session Initiation Protocol), dat zorgdraagt voor 

allerlei functies voor de opbouw, afbraak, beheer en routering van de verbinding 

voor een gegeven dienst, in dit geval voor real-time interactieve spraak. De 

mobielen moeten dus ook voorzien zijn van SIP-functionaliteit en wel in de vorm 

van een SIP User Agent. Aan de netwerkzijde worden de functies door SIP servers 

geleverd waar bij aanvang van een sessie (in dit geval een gesprek) elk LTE-toestel 

bij een SIP-server geregistreerd wordt. Tenslotte zijn voor de interconnectie van 

VoLTE (Voice over LTE)-netwerken de SIP-servers via het IP-netwerk onderling 

verbonden. 

Het voert te ver hier nader in te gaan op alle componenten van IMS en de interactie 

met LTE. Hiervoor zijn tutorials te vinden op internet2. 

2.2 VoLTE 

Met de ontwikkeling van 4G-netwerken kreeg IMS een centrale rol bij het leveren 

van spraakdiensten omdat in 4G-netwerken alleen PS-technologie en geen CS-

technologie meer ondersteund wordt. Dit heeft geleid tot de zogenaamde 

technologie VoLTE (Voice over LTE, dat wil zeggen Voice over 4G), waar het in 

deze paragraaf over gaat. Ook in 5G-netwerken, die ook alleen PS-technologie 

ondersteunen, is IMS nodig om spraakdiensten te leveren. De bijbehorende 

technologie wordt soms VoNR (Voice over New Radio) of in GSMA-terminologie 

Vo5GS (Voice over 5G System) genoemd en zal in de volgende paragraaf ter 

sprake komen. 

Een belangrijk verschil tussen spraak in 2G- en 3G-netwerken enerzijds en 

VoLTE/VoNR anderzijds is dat IMS dusdanig veel configuratieopties (instellingen of 

settings) heeft dat het niet vanzelfsprekend is dat ieder mobiel toestel zomaar 

gebruik kan maken van VoLTE/VoNR in ieder willekeurig mobiel netwerk. Hierbij 

valt te denken aan op welk deel van de SIM-card: ISIM of USIM, de credentials 

worden geplaatst, de routering naar het IMS-platform, welke domeinnamen 

(bijvoorbeeld contact addresses) je gebruikt, welke voice codecs, et cetera. 

 
1  https://realtimecommunication.wordpress.com/2016/06/22/volte-illustrated-beginners-guide/ 
2  https://www.telecomtutorial.info/post/volte-ims-architecture  



 

TNO PUBLIEK 

TNO PUBLIEK | TNO-rapport | TNO 2022 R10816 | Eindrapport | juni 2022  7 / 42  

 Allereerst zal de firmware van een mobiel toestel geschikt moeten zijn voor de 

VoLTE/VoNR (configuratie)variant van een gegeven mobiele operator. In de praktijk 

betekent dit vaak dat een toestel alleen VoLTE zal toestaan als het toestel het 

aangesloten mobiele netwerk ‘herkent’ en ’erkent’. Voor onbekende mobiele 

netwerken zal het toestel de VoLTE-optie vaak niet eens laten zien in de 

toestelinstellingen. 

Naast dit configuratieprobleem in het Home netwerk, wordt dit probleem vaak nog 

vergroot in het geval van roaming. Wanneer een toestel VoLTE wil doen in een 

buitenlands netwerk zullen de buitenlandse operator en de eigen operator een 

VoLTE roaming overeenkomst moeten hebben, die per VoLTE-variant verschillende 

complicaties kan hebben. 

Bovenstaande problematiek heeft niet geleid tot meer standaardisatie in 3GPP 

omdat vanuit 3GPP VoLTE als techniek ‘niet bestaat’. Vanuit 3GPP is IMS 

gestandaardiseerd en daarmee is wat 3GPP betreft de standaardisatie voltooid. De 

genoemde problematiek heeft echter wel geleid tot afspraken en specificaties 

binnen GSMA. Voor VoLTE zijn er twee belangrijke specificaties3,4: 

• IR.92, IMS Profile for Voice and SMS, versie 16.0, 28 mei 2021; 

• IR.65, IMS Roaming, Interconnection and Interworking Guidelines, versie 34.0, 

3 mei 2021. 

Het eerste document (IR.92) beschrijft welke opties in de vorm van een profile er 

binnen 3GPP-specificaties gekozen moeten worden om interoperabiliteit tussen 

toestellen en operators te bereiken. Het tweede document (IR.65) beschrijft welke 

keuzes operators moeten maken om IMS roaming en IMS-interconnectie mogelijk 

te maken – en daarmee uiteindelijk VoLTE roaming. 

Ondanks deze complexe situatie rond VoLTE, zullen de meeste gebruikers geen 

last hebben bij het gebruik van spraak omdat toestellen die geen VoLTE kunnen 

gebruiken (of geen VoLTE roaming) automatisch terugvallen op 2G- of 3G-

technologie. Deze zogenaamde CS fallback maakt dat, totdat 2G- en 3G-netwerken 

uitgezet worden, de ‘VoLTE-problematiek’ nu nog niet zo zichtbaar is. 

Aangezien het afschakelen van 2G- en 3G-netwerken ook in Nederland steeds 

actueler wordt, noopt alleen al de bereikbaarheidseis van 112 operators inmiddels 

wel om invoering van VoLTE te gaan voorbereiden. Buiten deze 112 

bereikbaarheidseis speelt uiteraard ook het kunnen blijven leveren van interactieve 

spraak van hoge kwaliteit als commerciële overweging voor tijdige invoering van 

VoLTE.  

Eigenlijk was de bereikbaarheid van 112 via 4G en Wi-Fi al sinds juli 2021 vereist5 

maar eind 2021 bleek dit nog niet voor elke operator op orde te zijn. Inmiddels zijn 

door iedere Nederlandse MNO de benodigde maatregelen in hun netwerk 

genomen6 maar moeten telefoonfabrikanten de besturingssystemen van hun 

telefoons nog updaten zodat telefoons per operator kunnen worden ingesteld om 

daarop VoLTE te kunnen laten werken. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) 

heeft telefoonfabrikanten hiertoe opgeroepen. Binnen 3GPP-specificaties (onder 

andere van IMS) wordt weliswaar veel aandacht besteed aan emergency calls maar 

 
3  https://www.gsma.com/newsroom/resources/ir-92-ims-profile-for-voice-and-sms-16-

0/attachment/ir-92-v16-0-3/ 
4  https://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads/IR.65-v34.0-4.pdf 
5  https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-stelt-beleidsregel-vast-voor-mobiel-bellen-naar-

alarmnummer-112 
6  https://tweakers.net/nieuws/193154/acm-112-is-nu-bij-alle-nederlandse-providers-te-bereiken-

via-volte-en-vowifi.html 
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 hebben naar verluidt de standaardisatie en specificaties wel ruimte gelaten voor 

diverse implementatievarianten7. Hierdoor ontstond een situatie van gebrek aan 

voldoende interoperabiliteit en technische mogelijkheden om deze alsnog tot stand 

te brengen. Hierdoor was het noodzakelijk op regulatorniveau (in casu de ACM) 

druk uit te oefenen op betrokken partijen. 

2.3 VoNR 

Ook voor 5G-netwerken zijn aanvullende afspraken nodig (profiles) voor het kunnen 

leveren van VoNR ofwel Vo5GS. Binnen de GSMA zijn hiervoor de volgende 

specificaties ontwikkeld8,9: 

• NG.114, IMS Profile for Voice, Video and Messaging over 5GS, versie 4.0, 25 

november 2021; 

• NG.113, 5GS Roaming Guidelines, versie 5.0, 14 december 2021. 

De belangrijkste verschillen tussen de IMS Profile voor 5GS (NG.114) en de IMS 

Profile voor LTE (IR.92) betreft de manier waarop IMS moet interacteren met de 

onderliggende netwerken. Het zijn vooral door verschillen in de manier waarop QoS 

aangestuurd wordt. Opmerkelijk verschil tussen VoNR en VoLTE is wel dat bij 5G-

netwerken nadrukkelijker gesproken wordt over Video en wel in de zin van 

interactive, real-time videocommunicatie. Weliswaar wordt er ook over Video-over-

LTE (vaak afgekort als ViLTE) gesproken, maar de GSMA-specificatie IR.92 

refereert veelal aan eerder releases van 3GPP-specificaties waar video nog niet 

zo’n nadrukkelijke rol speelt. Op het gebied van spraakkwaliteit verwijzen beide 

specificaties naar zogenaamde Enhanced Voice Services. Op dit gebied is VoNR 

dan ook niet heel anders dan VoLTE. 

Naast deze twee analoge specificaties (NG.114 voor communicatie tussen toestel 

en netwerk, NG.113 voor roaming) speelt er bij 5G-netwerken ook nog de 

problematiek van de graduele overgang tussen 4G naar 5G. Bij deze overgang 

zullen operators eerst hun radionetwerk geschikt maken voor 5G en daarbij een 4G 

core network gebruiken. Dit wordt 5G Non-standalone (5G NSA) genoemd, zie ook 

de Najaarsmonitor 201910. In een later stadium zullen er volledige 5G-netwerken 

(5G radio plus 5G core – de 5G Standalone ofwel 5G SA) gaan ontstaan. Pas na de 

ontwikkeling van 5G SA-netwerken wereldwijd zal ook VoNR roaming van belang 

gaan worden. 

Voordat 5G volledig is uitgerold in netwerken zal voor spraak ook weer een 

terugvaloptie beschikbaar komen. In 5G-netwerken zal dit dan VoLTE fallback 

worden. 

Over de 5G migratiescenario’s zijn bij de GSMA ook interessante documenten 

beschikbaar met korte teksten over VoNR/Vo5GS11,12: 

• 5G Implementation Guidelines, juli 2019; 

• 5G Implementation Guidelines: SA Option 2, februari 2020. 

 
7  https://www.stratix.nl/het-probleem-met-volte-en-vowifi-en-waarom-we-nog-niet-zonder-2g-3g-

kunnen/ 
8  https://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads/NG.114-v4.0-1.pdf 
9  https://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads/NG.113-v5.0-2.pdf 
10  TNO R11692, november 2019, blz. 28-29 
11  https://www.gsma.com/futurenetworks/wp-content/uploads/2019/03/5G-Implementation-

Guideline-v2.0-July-2019.pdf 
12  https://www.gsma.com/futurenetworks/wp-content/uploads/2020/02/5G-SA-Option-2-

ImplementationGuideline-v1.2.pdf 
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 Het eerste document gaat over 5G NSA (de zogenoemde optie 3) en hierin wordt 

onder andere gesproken over VoNR. Het tweede document gaat over 5G SA (de 

zogenoemde optie 2) en hierin wordt onder andere gesproken over Vo5GS. 
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 3 De stand van zaken rond Wi-Fi 

3.1 Introductie 

Wi-Fi is één van de meest succesvolle draadloze technieken. In 2022 worden naar 

verwachting wereldwijd bijna 4,4 miljard Wi-Fi producten verkocht en het totale 

aantal apparaten met Wi-Fi technologie dat in gebruik is, zal groeien naar 18 

miljard13. Per huishouden zijn typisch vijf tot tien apparaten met internet verbonden 

via een Wi-Fi-netwerk. In de voorjaarseditie van de Monitor Draadloze Technologie 

2019 zijn de ontwikkelingen rondom Wi-Fi ook beschreven. Deze paragraaf geeft 

hiervan een update.  

Binnen IEEE 802.11 wordt Wi-Fi gestandaardiseerd14 en de huidige versie IEEE 

802.11-2020 is in februari 2021 gepubliceerd. Deze beslaat functies op het gebied 

van radiotoegang (MAC: Medium Access Control) en de fysieke laag (PHY) die zijn 

beschreven in diverse aangepaste deelstandaarden15. Binnen IEEE 802.11 wordt 

voortdurend gewerkt aan uitbreidingen van- en verbeteringen op de IEEE 802.11-

standaard, zo ook in de recente 802.11be-standaard.  

De Wi-Fi Alliance16 is de wereldwijde brancheorganisatie waarin bedrijven 

samenwerken om de adoptie en evolutie van Wi-Fi te stimuleren. De Wi-Fi Alliance 

(WFA) is formeel de eigenaar van de merknaam Wi-Fi en het bijbehorende Wi-Fi 

logo. WFA zorgt ook voor certificering van randapparaten die op basis van de IEEE 

standaarden worden gerealiseerd om interoperabiliteit te garanderen tussen 

producten van verschillende leveranciers. Hierdoor kan bijvoorbeeld een laptop of 

tablet met Wi-Fi van de ene leverancier probleemloos werken met een Wi-Fi router 

of access point van een andere leverancier.  

Om consumenten of eindgebruikers te helpen bij het herkennen van 

randapparatuur die de nieuwste Wi-Fi-ervaring bieden, heeft Wi-Fi Alliance in 2018 

vereenvoudigde generatienamen geïntroduceerd zoals de namen voor moderne 

mobiele netwerken eenvoudig aangeduid worden met 4G en 5G. De huidige 

generatie Wi-Fi, gebaseerd op de IEEE 802.11ax-standaard, staat bekend als Wi-Fi 

6 en omvat apparaten die werken in de 2,4 en 5 GHz-banden, maar ook in de 

nieuwe 6 GHz-band. Apparaten die geheel werken in de 6 GHz-band worden ook 

wel aangeduid met Wi-Fi 6E (Extended) terwijl de eerdere generaties 802.11n en 

802.11ac zijn ‘hernoemd’ naar respectievelijk Wi-Fi 4 en Wi-Fi 5.  

De benaming Wi-Fi 7 is gereserveerd voor producten die in de toekomst de IEEE 

802.11be specificatie ondersteunen. Deze IEEE-standaard is naar verwachting in 

2024 gereed en moet snelheden ondersteunen tot 46 Gbit/s. Dit is tot een factor vijf 

hoger dan Wi-Fi 6 die een maximaal datasnelheid biedt van 9,6 Gbit/s.  

WFA heeft ook andere merknamen geïntroduceerd zoals Wi-Fi Easy Connect, Wi-

Fi EasyMesh en Wi-Fi Protected Access versie 3 (WPA3). Met Wi-Fi Easy Connect 

is het mogelijk om QR-codes op een nieuw apparaat te scannen van een 

smartphone die al is verbonden met een Wi-Fi access point. Wi-Fi EasyMesh-

netwerken gebruiken meerdere Wi-Fi toegangspunten die onderling via Wi-Fi zijn 

verbonden en samenwerken om één netwerk te vormen om het bereik van Wi-Fi in 

 
13  https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-alliance-2022-wi-fi-trends 
14  https://www.ieee802.org/11/ 
15  https://standards.ieee.org/ieee/802.11/7028/ 
16  https://www.wi-fi.org/ 
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 het hele huis en in de buitenruimte te verbeteren. WPA3 is een verbeterde versie 

van WPA2 voor de beveiliging van netwerken. 

3.2 Wi-Fi 6 

Wi-Fi 6 is de merknaam voor producten die IEEE 802.11ax (High Efficiency WLAN) 

ondersteunen. Deze IEEE 802.11ax specificatie is formeel gepubliceerd in mei 

2021, maar producten waren al voor deze datum op de markt. Wi-Fi 6 werkt zowel 

in de bestaande 2,4 en 5 GHz-banden als in de nieuwe 6 GHz-band (5925-7125 

MHz).  

Inspanningen in het kader van IEEE 802.11ax waren gericht op het verbeteren van 

zowel de maximale datasnelheden met een factor drie tot vier als het vergroten van 

de doorvoer-per-gebied met dezelfde factor in omgevingen met een hoge dichtheid 

van randapparaten en andere Wi-Fi netwerken. In theorie ondersteunt IEEE 

802.11ax snelheden tot 9,6 Gbit/s, maar in de praktijk wordt deze snelheid niet 

gehaald door radio-interferentie van een groeiend aantal randapparaten en access 

points. Om deze verbeteringen te bereiken zijn meerdere technieken toegepast. 

802.11ax maakt gebruik van Orthogonal Frequency-Division Multiple Access 

(OFDMA), een techniek die ook gebruikt wordt in mobiele netwerken. Andere 

technieken die zorgen voor een efficiënter gebruik van het beschikbare spectrum 

zijn 1024-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) en multi-user MIMO (MU-MIMO) 

in de downlink- (van access point naar randapparaat) en uplink-richting met 

verbeterde antennes. Met downlink MU-MIMO kan een access point gelijktijdig 

zenden naar meerdere ontvangers door gescheiden antennebundels (beams) en 

met uplink MU-MIMO kan een access point gelijktijdig data ontvangen van 

meerdere zenders.  

3.3 Wi-Fi 6E 

Wi-Fi 6E verwijst naar het gebruik van Wi-Fi 6 in de frequentieband van 5925 tot 

7125 MHz, ook wel aangeduid als de 6 GHz-band. In 2021 hebben overheden in 

Europa via CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications 

Administrations) grote stappen gezet om ervoor te zorgen dat men in Europa ook 

kan profiteren van deze hoogwaardige Wi-Fi 6E connectiviteit. Het onderste deel 

van de 6 GHz-band dat ligt tussen 5945 en 6425 MHz (dus 480 MHz breed) is per 1 

december 2021 toegewezen voor gebruik door Wi-Fi met vermogensrestricties tot 

200 mW EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) indoor en tot 25 mW EIRP 

outdoor. Wi-Fi 6 biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van kanalen tot 160 

MHz, waardoor er 3 kanalen beschikbaar zijn in de huidige band van 480 MHz. 

Om het potentieel van Wi-Fi 6E en toekomstige Wi-Fi generaties (waaronder Wi-Fi 

7) te benutten voor nieuwe toepassingen en diensten zoals high-definition 

videostreaming en virtual reality-toepassingen is uitbreiding gewenst tot het 

volledige 1200 MHz-spectrum dat beschikbaar is in de 6 GHz-band. In andere 

landen zoals Canada, Brazilië, Saoedi-Arabië, Arabië, Zuid-Korea en de Verenigde 

Staten is de volledige 1200 MHz wel beschikbaar. Indien beschikbaar kan Wi-Fi 6E 

tot 14 extra 80 MHz-kanalen en zeven extra 160 MHz-kanalen gebruiken in de 6 

GHz-band. 

CEPT onderzoekt op dit moment de mogelijke technische voorwaarden waaronder 

draadloze toegangssystemen kunnen werken en naast elkaar kunnen bestaan met 
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 bestaande oplossingen in de 6425-7125 MHz-band. Ook de mobiele industrie 

beschouwt deze band als belangrijk spectrum. Momenteel is nog onduidelijk hoe 

het gebruik daarin, dat wil zeggen mobiel versus Wi-Fi, in Europa zal worden. Dit 

zal binnen de WRC-2023 besproken worden. In de najaarsmonitor van 2022 zal 

aandacht worden besteed aan deze kwestie en wel in de beschouwing van de 

agendapunten voor de WRC-2023 rond mobiele communicatie.  

3.4 Wi-Fi 7 

De IEEE 802.11be taakgroep EHT (Extreme High Throughput) werkt aan de 

specificaties van de opvolger van 802.11ax. De werkgroep is gestart in maart 2019 

en heeft als doel om de 802.11be-specificatie in de eerste helft van 2024 af te 

ronden. Het 802.11be-project omvat ambitieuze doelen met betrekking tot hogere 

nominale datasnelheden, hogere spectrumefficiëntie, betere interferentiebeperking 

en het bieden van ondersteuning voor real-time applicaties (RTA). Om deze doelen 

te bereiken, heeft de 802.11-werkgroep ongeveer 500 voorstellen besproken die 

bijdragen aan deze verbeteringen van 802.11be. 

De bandbreedte van de fysieke radiolaag (PHY) in 802.11be wordt ten opzichte van 

vorige Wi-Fi-standaarden verder opgeschaald door de maximale bandbreedte te 

verdubbelen van 160 MHz in Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) naar 320 MHz in Wi-Fi 7. 

Ook wordt het aantal zogeheten spatial streams17 op basis van de technologie 

Multiple User Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO) verdubbeld van acht naar 

16. 

Wi-Fi 7 introduceert ook hogere snelheden door gebruik te maken van een nieuw 

modulatie- en coderingsschema 4K-QAM, waardoor de nominale doorvoer met 

20% wordt verhoogd ten opzichte van 1024-QAM in 802.11ax. Tezamen met de 

aan het begin van deze alinea genoemde twee maatregelen biedt Wi-Fi 7 hierdoor 

tot 4,8 keer (2 × 2 × 1,2) hogere nominale datasnelheden vergeleken met de 9,6 

Gbit/s van Wi-Fi 6. De maximale nominale doorvoer van Wi-Fi 7 is dus circa 46 

Gbit/s (9,6 Gbit/s × 4,8). 

Hoge nominale datasnelheden zijn niet voldoende om RTA in Wi-Fi-netwerken te 

ondersteunen. De vertraging of latentie (latency) kan immers alsnog onacceptabel 

worden doordat voor tijdkritische toepassingen de toegang tot een Wi-Fi-kanaal te 

lang duurt. Daarom zijn er verschillende MAC (Medium Access Control)-

oplossingen voorgesteld voor RTA zoals kortere back-off tijden, nieuwe categorieën 

RTA-verkeer en verzending van RTA-verkeer in vaste, geplande tijdssloten 

(persistent scheduled transmission). De meeste oplossingen zijn niet nieuw maar 

worden al gebruikt in bekabelde industriële Ethernet-netwerken onder de term Time 

Sensitive Networking (TSN). 

Verder wordt er gekeken naar verbeteringen in de vorm van multi-link operation met 

synchronisatie tussen de links om hiermee hogere datasnelheden en lage latency 

te ondersteunen en Multi-Access Point cooperation om interferentie tussen 

naburige Wi-Fi access points te beperken door gebruik van gecoördineerde 

planning, beamforming en zelfs gedistribueerde MIMO-systemen.  

 
17  Spatial streaming is een transmissietechniek die wordt gebruikt in MIMO-communicatie voor 

het verzenden van afzonderlijke, onderling onafhankelijk gecodeerde datasignalen, 

zogenaamde streams, via afzonderlijke elementaire antennes in een MIMO-antennearray. 



 

TNO PUBLIEK 

TNO PUBLIEK | TNO-rapport | TNO 2022 R10816 | Eindrapport | juni 2022  13 / 42  

 In Figuur 2 wordt de evolutie vanuit Wi-Fi 4 naar Wi-Fi 7 weergegeven met de 

nieuwe eigenschappen per versie18. 

 

Figuur 2: Evolutie naar Wi-Fi 7 [bron: Qualcomm] 

De huidige conceptversie van de 802.11be specificatie is beschikbaar via de 

openbare website van IEEE19. In een uitvoerig IEEE-artikel20 wordt een overzicht 

gegeven van de belangrijkste technische features in 802.11be die verkend worden.  

 

 

 
18  https://www.qualcomm.com/products/features/wi-fi-7#:~:text=Modulation%20Evolution%20Wi-

Fi%207%20is%20standardizing%20an%20advanced,compared%20to%20Wi-

Fi%20systems%20using%201K%20QAM%20modulation. 
19  www.ieee802.org/11/Reports/tgbe_update.htm 
20  E. Khorov et al: Current Status and Directions of IEEE 802.11be, the Future Wi-Fi 7, IEEE 

Access Volume 8, 2020, https://ieeexplore.ieee.org/document/9090146 
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 4 Quantumtechnologie voor draadloze communicatie 

4.1 Inleiding 

Hoewel quantumcomputing zich nog in een vroeg stadium bevindt, zijn de 

verwachtingen van deze technologie bijzonder groot. Het wordt op termijn mogelijk 

computers te fabriceren die, afhankelijk van het probleem, in vergelijking tot de 

huidige snelste PCs orde-groottes sneller berekeningen kunnen uitvoeren. Niet 

alleen kunnen in de toekomst complexere berekeningen veel sneller worden 

uitgevoerd maar zijn bepaalde problemen überhaupt uitvoerbaar. Maatschappelijke 

uitdagingen zoals op de gebieden van energie en klimaat, voedsel, mobiliteit en 

zorg kunnen in de toekomst worden aangepakt21,22. Denk hierbij aan het 

doorrekenen van klimaatmodellen, het real-time verbeteren van 

wegverkeersstromen en het sneller ontwikkelen van complexe petrochemische 

processen, vaccins en nieuwe, op het individu afgestemde medicijnen. De 

verwachting is ook dat het veel gemakkelijker wordt om sommige veelgebruikte 

encryptietechnologieën te breken. Tegelijkertijd biedt quantumtechnologie de 

mogelijkheid om nieuwe encryptie te ontwikkelen om beter beschermd te zijn tegen 

hack-aanvallen van quantumcomputers.  

Quantumcomputing mag gezien worden als essentiële exponent van de 

quantumtechnologie, die verder bestaat uit de gebieden quantumsimulatoren 

(‘special purpose’ quantumcomputers voor processen die nauw verbonden zijn met 

quantummechanica), -sensoren en -communicatie. Vooral dit laatste heeft een 

sterke overlap met het onderwerp draadloze netwerken en past daardoor bij uitstek 

in het kader van de Monitor Draadloze Technologie.  

Aangezien quantumcomputing fundamenteel anders is dan de huidige 

computertechnologie zal in Paragraaf 4.2 voor enig begrip eerst een uitleg van het 

principe worden gegeven. Vervolgens zoomt Paragraaf 4.3 in op 

quantumcommunicatie en -netwerken. Tenslotte behandelt Paragraaf 4.4 de inzet 

van quantumcomputing voor draadloze communicatie. Hierbij wordt ook een 

verwachting gegeven omtrent de beschikbaarheidstermijn van deze technologie.  

4.2 Hoe werkt quantumcomputing globaal? 

4.2.1 Principe 

Een quantumcomputer maakt gebruik van twee quantummechanische effecten die 

beide de menselijke verbeelding te boven gaan: superpositie en verstrengeling. 

Superpositie is het fenomeen dat een quantumdeeltje (bijvoorbeeld een foton, ion 

of elektron) zich in een combinatie van meerdere toestanden tegelijkertijd kan 

bevinden. Zodra een meting wordt uitgevoerd, wordt echter één toestand 

waargenomen en vallen de andere weg. De superpositie is dan door de meting 

vernietigd. 

 
21  Quantum Delta Nederland: Nationale Agenda Quantum Technologie, NAQT-2019-NL.pdf 
22  https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-

technologie/roadmaps/trusted-ict/quantum/ 

quantum-computing-toepassingen/ 
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 Verstrengeling treedt op als meerdere quantumdeeltjes als het ware één systeem 

vormen en is op te vatten als een bijzondere toestand. Dit is mogelijk doordat de 

deeltjes zich in een toestand bevinden die niet beschreven kan worden door alleen 

de toestanden van de afzonderlijke deeltjes. Bij verstrengeling geeft een meting van 

de toestand van het ene deeltje instantaan informatie door via deze toestand aan 

de andere verstrengelde deeltjes, zelfs als deze zich op grote afstand bevinden. In 

Delft is in 2015 verstrengeling voor het eerst experimenteel aangetoond23. 

4.2.2 Quantumcomputers 

In tegenstelling tot de conventionele computer rekent de quantumcomputer niet 

binair maar met qubits (quantumbits) die door superpositie alle 0 en 1 tegelijk 

kunnen zijn. Exacter gezegd zijn Qubits genormaliseerde complexe lineaire 

combinaties van de nul en een quantumtoestand. Een quantumcomputer voert 

operaties uit op een superpositie zodat in principe parallel gerekend wordt. Een 

quantumcomputer onderscheidt zich van een parallelle computer in het feit dat 

geen reeks (fysieke) parallelle processoren nodig is om deze parallelle 

berekeningen te kunnen uitvoeren; één quantumprocessor is voldoende. In deze 

zin is quantumprocessing dus resource efficient. Wel is het een probleem om het 

antwoord uit te lezen, dat wil zeggen het antwoord uit de quantumtoestand halen. 

Afhankelijk van het op te lossen probleem kan dat zeer moeilijk zijn.  

Onderstaand wordt dit onderscheid in Figuur 3 verduidelijkt door de vergelijking van 

de mogelijke input met diverse sleutels en de processing of functie-evaluatie met 

één of meer dozen waarop de verschillende sleutels worden geprobeerd om de 

juiste oplossing of combinatie te vinden.  

 

Figuur 3: Vergelijking tussen quantumcomputing en conventionele computerprincipes  

[bron: University of South Hampton, UK] 

Deze wordt bij conventionele computing verkregen door de sleutels een voor een te 

proberen op één doos. Dit is seriële evaluatie: één middel, maar tijdinefficiënt. Bij 

parallel computing proberen we tegelijk alle sleutels op meerdere dozen. Deze 

parallelle evaluatie is snel maar vereist meerdere middelen. Quantumcomputing 

combineert voordelen van beide conventionele benaderingen door tegelijk meer 

sleutels te proberen op één (imaginaire) doos. Met quantumcomputing blijkt het 

aantal evaluaties voor het vinden van de juiste sleutel niet evenredig te zijn met het 

aantal sleutels maar met de wortel daaruit (aangenomen dat er maar één sleutel 

past). 

 
23  https://www.nature.com/articles/nature15759 
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 De quantumcomputer zou theoretisch met n qubits 2n bewerkingen parallel kunnen 

uitvoeren maar de relatieve snelheidswinst is niet navenant groot. De ene, 

gezamenlijke toestand die na het uitlezen van de quantumtoestand overblijft voor 

alle qubits als gevolg van de bewerking (de superpositie verdwijnt immers) moet 

wel de juiste uitkomst representeren. Het algoritme moet zo worden geschreven dat 

met hoge kans het antwoord wordt gevonden. Daartoe wordt gebruik gemaakt van 

het golfkarakter van quantumdeeltjes: ongewenste toestanden kunnen door 

destructieve golf-interferentie ‘uitgedoofd’ worden terwijl de gewenste toestand 

ontstaat door constructieve golf-interferentie. Om dit te realiseren zijn nieuwe, vaak 

contra-intuïtieve ideeën vereist. Dit maakt het ontwikkelen van quantumalgoritmes 

wezenlijk anders en complexer dan van algoritmes voor de huidige computers.  

Niettemin zijn exponentieel snellere algoritmen te realiseren die bij uitstek gebruikt 

kunnen worden binnen AI24. Over tien tot twintig jaar is te verwachten dat deze 

quantumalgoritmen een veelgebruikt hulpmiddel zullen zijn binnen AI en 

optimalisatie. Op kortere termijn is het denkbaar dat deze algoritmen al kunnen 

helpen bij het oplossen van specifieke problemen. 

Er zijn nog steeds praktische belemmeringen die lastig het hoofd geboden kunnen 

worden. Om het quantumgedrag van systemen te bewaren moeten qubit chips 

worden afgesloten in een soort vacuüm box die gekoeld wordt tot, afhankelijk van 

de chiptechnologie, nabij het absolute nulpunt. Het is dan ook onduidelijk of grotere 

systemen met veel quantumbits ooit langere tijd stabiel gemaakt kunnen worden 

zodat ze kunnen functioneren. Daarnaast zijn quantumbits gevoelig voor ruis. Dat 

betekent dat er foute antwoorden kunnen ontstaan. Daarvoor worden dan weer 

foutcorrecties ontwikkeld maar die gebruiken wel weer extra quantumbits. Met 

name is het maken van een grootschalige en universele quantumcomputer een 

uitdaging waar waarschijnlijk nog vele technische doorbraken voor nodig zijn. 

Eén van de grootste uitdagingen bij het ontwikkelen van (universele) 

quantumcomputers is het systeemontwerp en de integratie van alle hardware en 

control software. Toekomstige quantumcomputers kunnen sommige huidige 

encryptiealgoritmen breken. Een mogelijke bedreiging is dat nu al versleutelde data 

uit het mobiele communicatienet door kwaadwillende partijen wordt opgeslagen om 

deze in de toekomst alsnog met een quantumcomputer te ontcijferen. 

De eerste quantumcomputers zullen beschikbaar komen in de vorm van HPCs 

(High-Performance Computers), waarin rekeneenheden in een intern (non-

quantum) netwerk met elkaar zijn verbonden, of als een gecombineerde vorm met 

een HPC. De verwachting is dat rond 2030 de eerste grootschalige, stabiele 

quantum-empowered computers beschikbaar zijn. 

4.3 Quantumcommunicatie en-netwerken 

4.3.1 Intrinsieke karakteristieken en mogelijkheden van quantumcommunicatie 

Het fenomeen waarbij qubits met elkaar verstrengeld kunnen worden, biedt 

perspectief voor een draadloos quantumcommunicatie-enabled netwerk. Bij 

quantumcommunicatie kunnen correlaties tussen de quantumtoestanden van 

verschillende deeltjes tot stand gebracht worden over aanzienlijke afstanden: al in 

2015 werd verstrengeling experimenteel bewezen over een afstand van 1,3 km via 

een glasvezelverbinding. Naast glasvezelverbindingen zijn als draadloze media 

lasersatellietverbindingen en free space-oplossingen mogelijk. Bij dit laatste kan 

 
24  https://www.datanami.com/2021/11/11/is-quantum-computing-the-future-of-ai/ 
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 naast optische- ook aan geavanceerde straalverbindingen worden gedacht, 

waarover in latere paragrafen meer. Belangrijk voor de praktische toepassing is dat 

bij quantum-transmissie de trajectdemping en ruis bepalend is voor de stabiliteit van 

de qubits. In analogie met conventionele draadloze transmissie is ook voor 

quantum-transmissie een linkbudget van toepassing25. Dit limiteert de praktische 

toepassing van straalverbindingen tot het Terahertz-domein26. De hogere 

radiofrequenties van een straalverbinding zijn ongevoeliger voor verstoring door 

met name de quantumruis-component, deze is omgekeerd evenredig met de 

radiofrequentie; dit verloop is vergelijkbaar met dat van shot noise. Dergelijke 

verbindingen zouden een uitvoering kunnen vormen van quantumcommunicatie 

binnen 6G (zie verder Hoofdstuk 5.1). 

Voor het overbrengen van qubit-toestanden is de huidige limiet ongeveer 100 km. 

Over langere afstanden of over terrestrische draadloze afstanden via 

straalverbindingen zijn quantum repeaters nodig die momenteel in ontwikkeling zijn. 

Voor het doorgeven van een verstrengeling door deze repeaters is een 

quantumgeheugen noodzakelijk. Het genereren van verstrengeling tussen 

verschillende nodes gebeurt stapsgewijs door eerst verstrengeling tussen de 

verschillende repeaters te creëren en dit later uit te breiden. Binnen de Europese 

Quantum Internet Alliance wordt door onder meer QuTech in Delft gewerkt aan de 

quantum repeater. Medio 2021 heeft een doorbraak op het gebied van geheugens 

in quantumnetwerk-apparatuur plaatsgevonden. Een quantumgeheugen werd 

gerealiseerd waardoor via een repeater de verstrengeling kon worden 

doorgegeven27.  

Theoretisch is de transmissiecapaciteit van quantumcommunicatie hoog28 maar 

wordt deze beperkt door de gevoeligheid van qubits-toestanden voor invloeden (de 

eerder genoemde ruis) op het traject. Praktische getallen liggen rond 1 Mbit/s.  

Ook van groot belang is de eigenschap dat verzonden qubits niet gekopieerd 

kunnen worden omdat dit hun superpositie van toestanden vernietigt. Door de 

toestanden (waarden) van de ontvangen qubits te vergelijken met die van de 

verzonden qubits en er dus bij ontvangst nog sprake is van superpositie, kan iedere 

poging om qubits te onderscheppen, te lezen en weer door te sturen, gedetecteerd 

worden. Afhankelijk van het soort aanval wordt bij ‘aftappen’ de qubit instabiel en 

kan de ontvangende kant niet bereikt worden (zo is een zogenoemde photon 

number splitting attack wel degelijk effectief). Quantumcommunicatie biedt dus 

intrinsiek bescherming tegen dergelijke ongewenste activiteiten. 

Bovenstaande zou misschien kunnen suggereren dat het intrinsiek veilig is om 

informatie te verzenden door middel van uitsluitend verstrengeling en superpositie. 

Conventionele bescherming van informatie door versleuteling is echter nog altijd 

nodig. Daarbij is het wel beter om een sleutel te maken via een quantumprotocol. 

Het quantumalgoritme biedt geen versleuteling en deelt geen informatie, maar geeft 

een veilige sleutel om daarna te gebruiken. 

 
25  Sinds september 2021 is QCalc beschikbaar, die conventionele en quantum-

transmissiesnelheden voor free space optische kanalen berekent, zie 

https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11868/118680F/QCalc--a-

tool-to-compute-classical-and-quantum-communication/10.1117/12.2600016.short?SSO=1 
26  https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8681450 
27  https://qutech.nl/2021/07/06/untappable-quantum-cryptography-becomes-practical-with-mdi-

qkd/ en https://www.tudelft.nl/2021/tu-delft/delftse-onderzoekers-realiseren-eerste-

quantumnetwerk-op-basis-van-verstrengeling 
28  Chiribell & Kristjànsson, 2019 en Abbott et al, 2020 
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 Quantum Key Distribution (QKD) gebruikt de quantumeigenschappen van 

bijvoorbeeld fotonen voor het maken van een sleutel die verdeeld wordt via 

glasvezelverbindingen of satellieten.  

De gedistribueerde encryptiesleutel kan gebruikt worden voor communicatie via 

conventionele kanalen zoals via de draadloze, terrestrische weg. In Figuur 4 is het 

principe van QKD geïllustreerd aan de hand van een smart house in Helmond, 

gelegen in het Brainport Smart District, die in verbinding staat met de campus van 

de TU Eindhoven. Met behulp van quantum-encryptiesleutels, intrinsiek veilig 

gegenereerd en gedistribueerd via het quantumkanaal, wordt via een conventioneel 

kanaal de te transporteren data veilig gedeeld. QKD dekt niet alle klassieke 

functionaliteiten af die gebroken worden door toekomstige quantumcomputers. 

Daarvoor zijn andere protocollen nodig zoals post-quantum cryptografie (PQC, zie 

volgende paragraaf) die waarschijnlijk wel voldoen, zelfs als quantumcomputers er 

eenmaal zijn.  

 

Figuur 4: Implementatievoorbeeld van een via QKD beveiligde verbinding  

[bron: Nationale Agenda Quantum Technologie] 

4.3.2 Quantumnetwerken en het quantum internet 

Quantumnetwerken verbinden onderling quantum devices zoals quantumcomputers 

en quantumsensoren. Bij quantumsensoren moet worden gedacht aan allerlei 

sensoren die kunnen reageren op verstoringen van quantumtoestanden. Reeds 

bestaande atoomklokken behoren tot de eerste generatie quantumsensoren.  

Voor het opzetten van connecties wordt gebruik gemaakt van het on-demand 

realiseren van verstrengeling. Evenals bij quantumcomputers is ook bij 

quantumnetwerken sprake van een software stack waarbij via een web interface 

I/O-interactie met de gebruiker geregeld wordt. Via algoritmen en software vertaalt 

deze interactie zich in de hardware controle over individuele qubits in de 

quantumchip waarbij opdrachten worden gegeven voor het verstrengelen van 

deeltjes of het uitlezen of manipuleren van een quantumtoestand. 

4.3.2.1 Het quantum internet 

In de verdere toekomst kan worden verwacht dat vanuit de verschillende 

quantumcommunicatienetwerken een ‘quantum internet’ ontstaat. Dit quantum 

internet moet in eerste instantie gezien worden als aanvulling op- en zeker niet als 

vervanging van het bestaande internet om dit veiliger te maken maar verbindt 

uiteindelijk op termijn diverse quantumnetwerken met elkaar. 
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 In deze periode zal de hardware voor de ondersteuning van de zeer sterke 

quantumalgoritmen beschikbaar zijn. Het wordt noodzakelijk dat versleuteling plaats 

vindt op basis van zogenoemde post-quantum cryptografie (PQC)29; conventionele 

algoritmes waarvan je mag verwachten dat deze veilig zijn tegen aanvallen door 

quantumcomputers. PQC past daartoe wiskundige concepten toe zoals hash en 

lattice om aanvallen te pareren30. Terwijl QKD functioneert op de eerste vier lagen 

van de ISO-protocolstack (dus tot en met de transportlaag) werkt PQC op de lagen 

daarboven.  

Via het quantum internet wordt voorzien dat veilige communicatie, veilige online 

applicaties en veilige positieverificatie mogelijk worden. Daarnaast valt te denken 

aan de mogelijkheden voor distributed computing en sensing. 

4.3.3 Spelers en ontwikkelingen rond quantumnetwerken 

Nederland is internationaal leidend op het gebied van quantumnetwerken. Zo 

realiseert QuTech als opstap naar het quantuminternet in samenwerking met 

SURF, KPN en OPNT in de Randstad het eerste programmeerbare 

quantumnetwerk ter wereld over lange glasvezelafstanden31. Glasvezelafstanden 

zijn nu nog beperkt tot 50 km, maar de verwachting is dat dit voor QKD snel gaat 

naar minimaal 100 km. Zoals aangegeven zijn satellietverbindingen bruikbaar en 

voor point-to-point connecties zijn straalverbindingen in ontwikkeling. De Europese 

Quantum Internet Alliance heeft zich tot doel gesteld om in 2029 twee 

quantumnetwerken over zeer lange afstanden (en dus met quantumrepeaters) 

gerealiseerd te hebben. Nederlandse partners hierin zijn onder meer AMS-IX, PKN, 

SURF en Quantum Delta NL.  

De eerste generatie quantum-netwerktechnologie is inmiddels beschikbaar, onder 

meer van Toshiba en IDQuantique. Er zijn vele partijen in de EU, waaronder ook 

enkele in Nederland, die werken aan een commercieel netwerkproduct rond MDI 

(Measurement Device Independent)-QKD32. China had in het zogenoemde Micious-

experiment QKD reeds aangetoond over een afstand van 1200 km met behulp van 

een satelliet. Op Europese schaal lopen er via het ESA SkyLight programma 

diverse projecten op het gebied van space-based/free space QKD. Hierin is naast 

TNO ook het Nederlands bedrijfsleven betrokken. Zo werken TNO Space en Airbus 

(Leiden) sinds 2018 met ESA (European Space agency) en het bedrijf SES aan een 

QKD-satellietversie voor de EU33. Sinds 2019 passen dergelijke alternatieven 

binnen het EU-initiatief EuroQCI (European Quantum Communication 

Infrastructure) voor de realisatie van quantumnetwerken in- en tussen de EU 

lidstaten. Hierbij is de EU-strategie dat koppelingen met lidstaten terrestrisch zijn en 

via satelliet voor overzeese gebieden binnen de EU zoals de Griekse eilanden en 

de Nederlandse gemeentes in het Caribisch gebied. 

Als onderdeel van de Nationale Agenda Quantum Technologie, een breed 

gedragen document waarin kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties aangeven wat nodig is om quantumtechnologie in Nederland tot 

 
29  https://www.aivd.nl/documenten/publicaties/2021/09/23/bereid-je-voor-op-de-dreiging-van-

quantumcomputers 
30  Ofcom: Quantum Communications: new potential for the future of communications, 28 juli 

2021 
31  https://www.overons.kpn/nieuws/qutech-kpn-surf-en-opnt-bouwen-samen-aan-

quantumnetwerk/ 
32  https://www.overons.kpn/nieuws/mdi-qkd-maakt-onaftapbare-quantum-cryptografie-mogelijk/ 
33  https://www.ses.com/press-release/esa-and-ses-led-consortium-develop-satellite-based-

cybersecurity 
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 wasdom te laten komen, is het katalysator (KAT)-2 groeifondsprogramma rond de 

ontwikkeling van het nationale quantumnetwerk opgesteld. Het is de bedoeling dat 

quantumconnectiviteit wordt gerealiseerd tussen diverse Nederlandse locaties 

waaronder Delft, Leiden, Amsterdam, Enschede en Eindhoven. Hierbij worden ook 

mogelijke gebruikers betrokken om te komen tot geverifieerde en gedragen use 

cases. Uiteindelijk gaat het om de realisatie van een test- en demo-omgeving voor 

cloud-, 5G/6G-, IoT-, quantumsoftware- en beveiligingstoepassingen die gebruikt 

kan worden door academische organisaties en de industrie. Ook is daarbij 

standaardisatie als doelstelling meegenomen. Momenteel zijn mondiaal diverse 

standaardisatie-organisaties op het gebied van QKD actief zoals ETSI ISG QKD, 

ITU-T SG13 en SG17 en ISO/IEC. Vanuit China buigt de CCSA (China 

Communications Standards Association) zich over dit onderwerp. 

Onderstaand geeft Figuur 5 aan wat de fasering is van de totstandkoming van het 

nationale quantumnetwerk. 

 

Figuur 5:  Fasering van de realisatie van het nationale quantumnetwerk zoals in KAT-2 voorzien 

[bron: Quantum Delta NL] 

4.4 Specifieke toepassingen van quantumcomputing voor draadloze 

communicatie 

Quantum-assisted draadloze communicatie kan conventionele communicatie 

sneller, efficiënter en veiliger maken. Een belangrijk voorbeeld van een dergelijke 

‘hulptechnologie’ is QKD zoals hierboven besproken. Specifiek werkt de TU 

Eindhoven aan beveiliging via QKD van de datastromen van en naar een 

basisstation.  

Ook gaan gedachten uit naar de integratie van 6G THz-radionetwerken en 

Quantum Optical Networks (QONs) om de voordelen van beide typen netwerken te 

combineren34. De hiervoor benodigde converters van het quantumoptische- naar 

het radiodomein werden voor het eerst in 2019 gedemonstreerd. 

De ongekende rekenkracht van quantumalgoritmen kan worden gebruikt voor het 

oplossen van talrijke grootschalige zoek- en optimalisatieproblemen binnen 

 
34  https://www.mdpi.com/2624-960X/2/1/14 
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 draadloze communicatie. Daarbij valt te denken aan de volgende concrete 

draadloze toepassingen35,36,37: 

• Beveiliging van SIM-kaarten via Quantum Keys en/of quantumalgoritme; 

• Indoor plaatsbepaling: wanneer gebruikers van VLC (Visible Light 

Communications)- en mmWave-apparatuur zich indoor bevinden, kan 

fingerprinting als lokalisatiemethode38 worden gebruikt. Conventionele 

zoekmethoden zijn niet geschikt om de vereiste grote positienauwkeurigheid 

binnen zeer korte tijd te bereiken. Quantum Search Algorithms (QSAs) kunnen 

hier soelaas bieden;   

• Indoor-outdoor detectie in mobiele netwerken voor het optimaal ondersteunen 

van diensten waarbij de locatie van de gebruiker nodig is, de zogenoemde 

Location Based Services. Voor de analyse van de grote hoeveelheid aan data 

hierbij kan Quantum Machine Learning (QML) worden toegepast. Daarbij kan 

worden gedacht aan onder meer de bewegingen en posities van gebruikers; 

• In analogie met de bovengenoemde indoor plaatsbepaling: het optimaal 

plaatsen van basisstations binnen een gegeven signaal-propagatieomgeving 

zodanig dat voor gebruikers een optimaal gemiddelde dekking wordt verkregen 

(diverse criteria zijn in principe mogelijk); 

• Gebruikersdetectie bij een basisstation. Dit betreft de simultane, relatief 

efficiënte detectie van alle mobiele gebruikers in een uplink signaal (multi-user 

detection). Dit zoekprobleem is te complex om in beperkte tijd op te lossen 

voor een groot aantal gebruikers binnen de signaalomgeving met multi-level 

modulatieschema’s en hoge throughput zoals in 5G en 6G. Het wordt een nog 

grotere uitdaging wanneer de basisstations via glasvezel met elkaar 

verbonden zijn en op basis van het uitwisselen van de ontvangen informatie 

een gezamenlijk besluit moeten nemen over alle gebruikersinformatie in alle 

cellen; 

• Vergroten van de verbindingskwaliteit bij gelijktijdige verbindingen van een 

basisstation naar mobiele gebruikers - dit betreft dus de downlink. Hiervoor 

kunnen de optimalisatiealgoritmen die voorzien in een pre-coding worden 

verbeterd via een quantum-variant. Deze pre-coding beperkt het 

zendvermogen van het basisstation en verhoogt de gemiddelde 

signaalkwaliteit bij de gebruiker. Hierbij wordt kennis van het downlink-kanaal 

benut voor het elimineren van de potentiële interferentie tussen gebruikers die 

zou optreden als gevolg van dit door multipad-effecten dispersieve downlink-

kanaal. 

De verwachte termijn waarop de realisatie van de quantumalgoritmen voor deze 

toepassingen gestalte kan krijgen zal rond 2030. Door de onduidelijkheid in de 

behoeftes van eindgebruikers kan niet worden uitgesloten dat dit vooral een kwestie 

zou kunnen worden van technology push. Hoe dan ook is dit dus overeenkomstig 

de termijn waarop de eerste toepasbare quantum-empowered computers verwacht 

mogen worden (zie Paragraaf 4.2.2).  

 
35  https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/informatie-communicatie-

technologie/roadmaps/trusted-ict/quantum/ 

quantum-computing-toepassingen/ 
36  S.J. Nawaz et al.: Quantum ML for 6G Communication Networks: State-of-the-Art and Vision 

for The Future (https://ieeexplore.ieee.org/document/8681450)  
37  https://www-mobile.ecs.soton.ac.uk/res/int/quantum 
38  TNO 2021 R10974, juni 2021, blz. 34 
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 Een soortgelijke beschikbaarheidstermijn zal ook gelden voor grootschalige 

quantum-assisted draadloze communicatie zoals QKD39. De technologie is 

weliswaar op kleine schaal beschikbaar maar de grootschalige, commerciële uitrol 

wordt nog gefrustreerd door tekortkomingen zoals de beperking in key rate en 

transmissieafstand, systeemstabiliteit en betrouwbaarheid, kosten, beperkte 

miniaturisering van hardware en de integratie met bestaande netwerkinfrastructuur. 

 

 
39  https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/fg/T-FG-QIT4N-2021-D2.5-PDF-E.pdf 
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 5 Blockchaintechnologie en draadloze communicatie 

5.1 Inleiding 

De technologie blockchain (BC) heeft het laatste decennium in toenemende mate 

de aandacht op zich gevestigd, niet in de laatste plaats door de opmars van 

cryptovaluta. De vraag dringt zich dan ook op of deze technologie met voordeel 

gebruikt zou kunnen worden voor- of in combinatie met draadloze technologie. Zo 

ja, wat mogen we er dan van verwachten? Wie zijn partijen die zich specifiek 

daarmee bezighouden en wat is de status ervan? 

Voor een goed begrip volgt eerst in Paragraaf 5.2 een bondige primer40,41 42 van het 

principe van BC-technologie met daarbij voor- en nadelen dan wel risico’s en 

mitigerende maatregelen. Vervolgens wordt in Paragraaf 5.3 ingegaan op de 

toepassingen van BC binnen- of in samenhang met draadloze systemen. Specifiek 

wordt daarbij geadresseerd wat op dit specifieke terrein het TRL (Technology 

Readiness Level) is. Paragraaf 5.3.3 gaat kort in op wat de status is van draadloze 

technologiestandaarden die BC in beschouwing nemen. Tenslotte worden in 

Paragraaf 5.3.4 conclusies rond BC-technologie en draadloze communicatie 

getrokken. 

In het kader van de Monitor zal dit hoofdstuk zich beperken tot de technische 

aspecten en zullen bijvoorbeeld maatschappelijke en economische implicaties van 

BC niet worden besproken. 

5.2 Blockchaintechnologie 

5.2.1 Principe van blockchain 

Een BC kan worden gezien als een gedigitaliseerde versie van een grootboek: een 

database waarin chronologisch transacties in de vorm van uitgewisselde gegevens 

opgeslagen kunnen worden. Het kan gaan om betalingen met een digitale munt 

(cryptovaluta) of formele gegevens die twee partijen uitwisselen zoals contracten, 

diploma's of eigendomsbewijzen. Een BC is daardoor behalve voor het bijhouden 

van de transacties, ook geschikt om governance-afspraken te maken. Elke 

toepassing heeft een eigen BC, al hebben sommige BCs meerdere toepassingen.  

Een belangrijk verschil met een ‘klassiek’ grootboek is dat de BC database niet 

centraal wordt bewaard en beheerd maar dat deze database automatisch over alle 

belanghebbende deelnemers in een BC-netwerk wordt verspreid. Iedere node heeft 

dezelfde kopie waardoor de database is gedistribueerd. Bij een transactie wordt via 

een beveiligde digitale handtekening aangegeven dat beide partijen achter de 

transactie staan waarmee de identiteit en authenticiteit ervan is gewaarborgd. 

Vervolgens wordt automatisch een verandering aan de database (ledger) 

aangebracht. Deze moet de eveneens automatische goedkeuring van de 

meerderheid van de deelnemende nodes hebben om daadwerkelijk in de ledger 

toegevoegd te kunnen worden. De validatie ten behoeve van deze goedkeuring 

vindt plaats via een zogenoemd consensusalgoritme. Bij goedkeuring worden de 

 
40  https://www.hcc.nl/kennis/vraag-van-de-week/2464-blockchain,-hoe-werkt-

dat?gclid=Cj0KCQiAoNWOBhCwARIsAAiHnEi-mfJ2fCW67hoW1-s-4CfeN2jJ-
fwtJxUWKb1tLkAZ0-GeEz1jrNgaAg16EALw_wcB 

41  https://blockchain.tno.nl/ 
42  https://dutchblockchaincoalition.org/en/courses/how-blockchain-works 
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 gegevens van de transactie (een block) permanent toegevoegd aan de database 

die ook weer uit voorgaande blocks is opgebouwd. Zo ontstaat een keten van 

beveiligde blocks ofwel een blockchain. Elk block bevat een verwijzing naar het 

vorige block om de chronologie vast te leggen. 

Tenslotte wordt de met de transactie uitgebreide database automatisch 

gesynchroniseerd met alle deelnemers van het betreffende BC-netwerk. Hiertoe 

wordt deze updated database verstuurd naar alle deelnemers. Het systeem is 

daarmee niet afhankelijk van één centrale database. Als iets met een van de nodes 

gebeurt zoals door stroomuitval of een hack-aanval, kan teruggevallen worden op 

de andere database-kopieën. 

Blocks kunnen alleen worden toegevoegd en niet worden verwijderd of aangepast. 

Via een hash-code wordt een nieuw block beveiligd tegen ongewenst uitlezen en 

wijzigen zonder dat hiervoor de data zelf beschikbaar hoeft te zijn. Alleen de 

eigenaar kan via zijn private key de gegevens achter de hash-code inzien. Als de 

gegevens worden uitgewisseld, kan alleen de nieuwe eigenaar deze inzien en 

gebruiken. In principe kunnen door de BC-technologie deelnemers elkaar dus 

vertrouwen zonder dat een trusted third party nodig is. 

De recente ontwikkeling van Ethereum (en vergelijkbare initiatieven zoals 

Hyperledger) stelt de blockchain voor als een gedistribueerde computer die in staat 

is om relatief eenvoudige programma's genoemd smart contracts uit te voeren, 

waarover hieronder meer. 

BC-technologieën werden voor het eerst ongeveer tien jaar geleden ontwikkeld als 

onderdeel van de Bitcoin cryptovaluta maar inmiddels zijn meerdere andere 

potentiële toepassingen geïdentificeerd zoals43: 

Zorg: via smart contracts kunnen in de toekomst mogelijk afspraken tussen 

bijvoorbeeld een zorgverzekeraar en een klant worden vastgelegd. Op het moment 

dat zorg wordt gegeven kan de patiënt dit aan het smart contract voorleggen. Dit 

smart contract bepaalt of deze hiervoor verzekerd is. Als dit inderdaad zo is, kan 

direct en zonder tijdrovende procedures automatisch vergoed worden. 

Cultuur en entertainment: het opslaan van rechten door bijvoorbeeld auteurs, 

tekstschrijvers en componisten in een blockchain database. Steeds als van hun 

copyright producten gebruik wordt gemaakt, kunnen zij automatisch een vergoeding 

ontvangen. Een tussenpersoon die zich bezighoudt met auteursrechten is dan 

overbodig. 

In het verlengde van genoemde toepassingsgebieden liggen verder toepassingen 

zoals logistieke beheersing, traceren van grondstoffen, het verwerken van 

vergunningen en inspectierapporten, kadaster via blockchaintechnologie, et cetera. 

5.2.2 Blockchaineigenschappen in perspectief  

De hierboven genoemde eigenschappen van BC-technologie lijken voor de 

gebruiker voordelen te bieden: 

• Vanwege de robuustheid door de data base-redundantie (lokale kopieën) en 

de traceerbaarheid en verificatie van de data kan vertrouwen in het systeem 

ontstaan; 

 
43  https://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/ 

blockchain#:~:text=Blockchain%20is%20een%20nieuw%20soort,zoals%20contracten%2C%2

0diploma%27s%20of%20eigendomsbewijzen 
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 • Doordat een centrale partij ontbreekt zijn er bij transacties relatief lagere 

kosten, vindt in principe een snelle afronding plaats en kan een perceptie van 

autonomie en veiligheid bestaan.  

Deze voordelen moeten echter in perspectief worden geplaatst zodat ook nadelen 

en risico’s duidelijk worden maar ook maatregelen die deze tegengaan44. 

De reactiesnelheid van het BC-systeem op een transactie is onzeker en kan 

variëren van seconden tot enkele uren. Hier spelen de snelheid van aangesloten 

computers, c.q. de prioriteit om te reageren, dat wil zeggen participeren in het 

consensusproces, het consensusalgoritme en congesties vanwege de vele data-

uitwisselingen een grote rol. Dit is vooral het geval bij open blockchain-netwerken 

(BCs) met veel gebruikers. Zo worden bij bitcoins de nodes tot actieve participatie 

‘aangemoedigd’ door bij elke transactie een digitale hash puzzel op te lossen. De 

node die als eerste de oplossing heeft, wordt conform het protocol beloond met 

extra bitcoins (data mining). Dit protocol wordt ook wel aangeduid met proof of 

work.  

Door een dergelijke aanpak stijgt echter het vermogensverbruik aanzienlijk. Naar 

verluidt verbruikten al ongeveer vijf jaar terug alle bitcoin-transacties en -

handelingen samen meer dan het totale stroomverbruik van een land als 

Zwitserland43. Vooral gezien de mondiale CO2-problematiek en de 

maatschappelijke acceptatie zoekt men naar alternatieve manieren voor dit BC-

proces. Kleinschaligere, gesloten (private) BCs hebben doorgaans, efficiëntere 

algoritmen voor participatie en consensus die veel minder energie gebruiken zoals 

proof of stake (PoS). 

Grootschalige (open) BCs zijn over het algemeen slecht schaalbaar en daardoor 

kan congestie optreden. Een oplossing om dit schaalbaarheidsprobleem te 

verminderen, is om de transacties buiten de blockchain te doen en de blockchain 

alleen te gebruiken om informatie op te slaan en te openen.  

Andere manieren om gebrek aan schaalbaarheid tegen te gaan zijn private BC-

netwerken of een andere architecturale blockchain-oplossing45. In een 

geautoriseerd BC zijn zoals in een private BC slechts een paar nodes geautoriseerd 

om transacties te valideren. Voor de snelheid van transacties maakt het in dat geval 

dus niet uit of het netwerk groeit. 

De traceerbaarheid van data binnen BCs heeft ook verschillende nadelen. Ten 

eerste groeit de vraag naar dataopslag gestaag met het aantal nodes en 

transacties. Zelfs met de toekomstige opslagcapaciteiten ontstaan hierdoor bij grote 

BCs problemen. Nu al beslaat een cryptocurrency ledger enkele honderden GBs44. 

Bij kleine, private BCs daarentegen is eerder een probleem dat een situatie kan 

ontstaan waarin meer dan de helft van de nodes in handen komt van eenzelfde 

eigenaar die het consensusproces bepaalt.  

Ook zou de intrinsieke traceerbaarheid van transacties binnen BCs op gespannen 

voet kunnen staan met het recht op privacy, waar het principe van right-to-forget 

geldt44. 

De intrinsieke beveiliging bij BCs maakt het systeem bepaald niet ongevoelig voor 

vele soorten aanvallen. Een relatief eenvoudige is de DDoS (Distributed Denial of 

Service)-aanval waarbij door een veelheid aan transactieverzoeken het netwerk 

overbelast kan raken. De Cloud Security Alliance (CSA) heeft in 2020 circa 200 

 
44  https://101blockchains.com/disadvantages-of-blockchain/ 
45  https://www.corda.net 
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 zwakheden van BCs vastgesteld46. Berucht zijn de zogenoemde reorganization of 

alternative history-aanvallen op decentrale databases. In essentie is dit een poging 

om via een systeem-update de geschiedenis van een BC te herschrijven. Hiervoor 

wordt in het geheim een alternatieve legitieme BC gecreëerd die voorzien is van 

frauduleuze informatie zoals dubbelbesteding in geval van cryptovaluta. Deze BC 

wordt uitgezonden als deze langer is dan de oorspronkelijke. Zelfs als een 

dergelijke aanval wordt gedetecteerd en verholpen, kan deze verwoesting en 

verstoring veroorzaken46. 

Ook moeten de beveiligingsalgoritmen ofwel encryptieprotocollen die de inhoud van 

data tegen uitlezen beveiligen zo snel mogelijk quantum-proof worden gemaakt, zie 

ook Paragraaf 4.3. 

Door het ontbreken van een centrale entiteit hebben gebruikers, in geval van 

cryptovaluta, bij verlies van hun private key niet langer meer toegang tot hun 

zogenoemde wallet, een soort bankrekening voor cryptovaluta. Ook moet de 

veronderstelde autonomie van de gebruiker worden gerelativeerd omdat de initiator 

van een BC ook degene is die het protocol en dus de regels bepaalt. Bovendien 

ontbreekt vaak nog regulering om bij toepassingen zoals cryptovaluta BCs, de 

invloed van manipulatie ten nadele van de gebruiker (in casu kwaadwillige 

beïnvloeding van de koers), te beperken of te voorkomen. Door gebrek aan toezicht 

maar ook door de mogelijkheid om anoniem te blijven, is het gebruik van 

cryptovaluta sowieso attractief binnen het criminele circuit. 

Tenslotte moet worden vastgesteld dat pas recent aandacht is voor interoperabiliteit 

tussen BC-benaderingen. BC-interoperabiliteit helpt bij het delen en openen van 

gegevens tussen twee of meer BCs zodat transacties tussen BCs gemaakt kunnen 

worden47. 

5.2.3 Conclusie over blockchaintechnologie 

Veel eigenschappen van BC-technologie leken aanvankelijk veelbelovend maar 

moeten gerelativeerd worden. De vormgeving en brede toepassing van het BC-

concept heeft in zijn algemeenheid nog een weg te gaan. Er wordt op meerdere 

fronten dan ook gewerkt aan de praktische werkbaarheid van BC-systemen. Naast 

de aangegeven technische uitdagingen om nadelen van BC tegen te gaan, spelen 

daarbij ook algemene open vragen rond governance, klimaatbelasting, regulering 

en wetgeving, interoperabiliteit tussen BC-benaderingen en de maatschappelijke 

impact.  

5.3 Toepassing van blockchaintechnologie in draadloze systemen 

Ondanks de verbeteringen die rond BC nodig zijn, nodigt het BC-concept, met het 

aangegeven inzicht in mogelijkheden en beperkingen, uit om te kijken of en in 

hoeverre BC perspectieven biedt voor het verbeteren van het functioneren van 

huidige en toekomstige draadloze systemen. Ook zal worden bekeken of draadloze 

systemen, al dan niet met aanpassingen, iets kunnen betekenen voor BCs. 

Uiteraard kan tussen deze twee gezichtspunten een samenhang bestaan waarbij 

BC en het draadloos systeem volledig zijn geïntegreerd. 

 
46  https://cloudsecurityalliance.org/blog/2020/10/26/blockchain-attacks-vulnerabilities-and-

weaknesses/  
47  https://www.analyticssteps.com/blogs/all-about-blockchain-interoperability-2022 
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 5.3.1 Enige voorstellen voor verbetering van draadloze systemen door BC 

Pas in de afgelopen jaren zijn diverse voorstellen gepubliceerd om BC-

technologieën te gebruiken binnen draadloze netwerken. BC-elementen zoals 

gedistribueerde ledgers, smart contracts en het consensusmechanisme bieden in 

principe mogelijkheden voor het creëren van decentraal werkende, 

zelforganiserende nodes waarvan het functioneren op basis van consensus en 

ledging zeer betrouwbaar zou kunnen zijn. 

5.3.1.1 Blockchain Radio Access Network 

In 2019 is het idee ontstaan om BC-technologie toe te passen om de gebruiker 

toegang te geven tot mobiele netwerken van meerdere providers in plaats van 

alleen tot het netwerk van zijn eigen provider48. Het doel daarvan is om alle 

mogelijke transmissiecapaciteit en netwerkmiddelen beter beschikbaar te maken. 

Effectief ontstaat hierdoor een groter, gedeeld mobiel toegangsnetwerk. Het 

concept waarin de draadloze toegang gedecentraliseerd en veilig is geregeld, wordt 

blockchain radio access network (B-RAN) genoemd. Door op netwerkniveau MNO’s 

te laten samenwerken kan overall de transmissiecapaciteit worden vergroot zonder 

dat dit fysiek gebeurt. Deze samenwerking kan plaatsvinden door smart contracts 

voor het bereiken van een SLA (Service Level Agreement) voor netwerktoegang. 

Een aantal kwesties is echter nog niet goed opgelost. 

Ten eerste neemt door decentralisatie de vertraging toe. Hoe groot deze vertraging 

kan worden en hoe deze beheerst kan worden is nog onbekend. Onderstaand is in 

Figuur 6 aangegeven hoe de vertraging van de dienstaanbieding is opgebouwd. 

 

Figuur 6: Vertragingscomponenten bij toegang via B-RAN [bron: IEEE] 

Ten tweede is gewezen op het inherente veiligheidsrisico van het optreden van met 

name alternative history-aanvallen. Modellering heeft uitgewezen dat er een 

intrinsiek verband is tussen vertraging en beveiliging48. 

Tenslotte ligt ook hier het vraag rond het toegenomen energieverbruik als gevolg 

van de veelheid aan directe transacties in een druk gebied. Hiervoor is een 

alternatief consensusprotocol voorgesteld (PoD: proof of device) dat aanzienlijk 

minder energie verbruikt dan bijvoorbeeld een consensusprotocol dat bij 

cryptovaluta wordt gebruikt (PoW: proof of work).  

 
48  X. Ling et al: Practical modeling and analysis of blockchain radio access network, IEEE 

Transactions on Communications, 69(2), blz. 1021–1037, Feb. 2021 
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 5.3.1.2 Spectrum sensing 

Deze toepassing49,50 betreft het bestrijden van het probleem dat bij handhaving van 

spectrumbeleid bepaalde data van gedistribueerde sensoren gemanipuleerd kan 

zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat niet duidelijk is of dit zo is, welke data dit dan 

zou zijn en van welke spectrumsensor de valse informatie afkomstig is. Centraal in 

dit probleem staat het gebrek aan vertrouwen, c.q. reputatie van deze sensoren. Dit 

leidt vaak tot onjuiste en vooringenomen conclusies.  

Om de reputatie van de sensoren vast te leggen ten behoeve van een betrouwbaar 

en nauwkeurig handhavingssysteem werd in een onderzoek50 gebruik gemaakt van 

het veel in BC-netwerken toegepast maar tijd- en energie-inefficiënt 

consensusmechanisme PoW. In het bijzonder werd een detectiemechanisme 

gedefinieerd en geanalyseerd om malafide sensoren te identificeren via een 

gedistribueerd systeem voor de detectie van anomalie. De BC wordt gebruikt om 

het gedrag van de individuele sensor vast te leggen. De reputatie is dan gebaseerd 

op de combinatie van de moeilijkheidsgraad van de consensusmethode en de mate 

van onwaarheid in de gerapporteerde sensorwaarden. Figuur 7 geeft kort de setting 

(links) en het proces (rechts) aan. 

 

Figuur 7: Situering en proces van BC-empowered spectrum sensing [bron: DySPAN19] 

5.3.1.3 Routering in MANETs 

Bij deze BC-toepassing50,51 gaat het om het verbeteren van de integriteit van het 

routeren binnen mobiele ad-hoc netwerken (MANETs) zoals LPWANs (Low Power 

Wide Area Networks) die bijvoorbeeld voor IoT-toepassingen worden ingezet of ad-

hoc netwerken die voor OOV (Openbare Orde en Veiligheid)-doeleinden worden 

gebruikt. Het doel van de BC-empowered routing is niet het verhogen van de 

efficiëntie van de wijze van routeren maar het voorkomen dat verkeer door een 

routing attack consequent via een kwaadwillende node verloopt waardoor 

informatie wordt afgetapt en de bestemming niet bereikt. Zoals bij spectrum sensing 

malafide sensoren werden geïdentificeerd, gaat het nu om het detecteren en 

vervolgens isoleren van de malafide netwerk nodes.  

Voor elke node van het netwerk dat pakketten routeert, wordt de reputatie 

opgebouwd die vervolgens voor elke node wordt vertaald naar de overeenkomstige 

 
49  M. B. H. Weiss et al: On the application of blockchains to spectrum management, IEEE 

Transactions on Cognitive Communications and Networking, 5 (2), blz. 193–205, April 2019 
50  https://www.albany.edu/~ma952922/blockchain.html 
51  https://www.researchsquare.com/article/rs-673489/v1 
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 waarde van betrouwbaarheid als een aparte routeringsparameter. Door deze 

parameter van alle mogelijke nodes in rekening te nemen wordt het kortste, meest 

betrouwbare pad tussen een bron en een bestemming berekend. De exacte aanpak 

en de basale routeringsstrategieën verschillen per studie maar overall is volgens 

simulaties de verbetering tijdens routing attacks circa 10%, in vergelijking tot een 

conventioneel routeringsalgoritme dat de reputatie niet in rekening nam. De vraag is 

in hoeverre dit als wezenlijk is te beschouwen en proportioneel is met de overhead 

van BC. 

5.3.2 Draadloze systemen voor blockchains  

Oorspronkelijk was BC ontworpen voor bekabelde systemen waarvoor niet werd 

aangenomen dat de transmissie- en transportcapaciteit een essentiële beperking 

voor de snelheid van het BC-systeem zou vormen. Voor draadloze systemen dringt 

zich deze beperking in principe wel op, zij het dat in het algemeen de toenemende 

transmissiecapaciteit van draadloze commerciële systemen inmiddels 

perspectieven kan bieden. Afhankelijk van het draadloze systeem zijn op het gebied 

van radiotoegang-protocollen en UE (user equipment) nog aanvullende 

verbeteringen nodig, een aantal worden hier beschreven.  

5.3.2.1 Blockchain smartphones 

Sinds eind 2019 zijn BC-smartphones52 verkrijgbaar. Deze zijn specifiek ontworpen 

om het gebruik van BCs toegankelijk te maken. Er bestaan nu diverse BC-

smartphones zoals de Finney van Sirin Labs en Exodus 1 en 1s van HTC, beide 

met ingebouwde BC-features zoals een mobiele cryptovaluta wallet, zie Figuur 8. 

 
 

Figuur 8: Twee voorbeelden van specifieke BC-smartphones53,54 

Beide zijn op cryptovaluta gericht maar er wordt ook gedacht aan BC-smartphones 

die behalve voor cryptovaluta ook bedoeld zijn voor de beveiligde handling van 

persoonlijke data via BC-technologie. 

5.3.2.2 Verbeterde Wi-Fi-radiotoegang voor blockchains 

Dit onderwerp betreft het aanpassen van het Wi-Fi-radiotoegangsprotocol ofwel 

MAC (Medium Access) protocol IEEE 802.11ax, specifiek ten behoeve van 

draadloze IoT BC-netwerken55. Het doel is hierdoor de consensusvertraging en het 

 
52  https://innovationatwork.ieee.org/blockchain-smartphones-going-mobile/ 
53  https://www.gsmarena.com/ 
54  https://shop.sirinlabs.com/products/finney 
55  https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9348079&tag=1 
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 verlies van transactieberichten te verminderen. De winst blijkt vooral een sterk 

verminderde vertraging met ongeveer een factor twee tot tien, afhankelijk van het 

aantal netwerk nodes en de omvang van het transactiebericht. Wel wordt ook hier 

gewezen op het compromis tussen veiligheid en vertraging, zoals ook in het 

onderzoek naar B-RAN naar voren kwam48. Aangezien de vertraging vooral het 

gevolg is van het verificatie- of consensusproces, kan nog winst worden behaald uit 

het vervangen van het bekende maar tijd-(en energie-)inefficiënte proof of work-

algoritme door het zogenoemde proof of stake-algoritme waarin geen hash puzzle 

moet worden opgelost. 

5.3.3 Relatie met standaarden; toekomstverwachtingen 

In samenwerking met de IEEE Standards Association ontwikkelt sinds enige jaren 

het IEEE Blockchain Initiative standaarden op het gebied van BC-technologie. Een 

deel daarvan is toegespitst op diverse toepassingsgebieden zoals gezondheid, 

industrie en cryptovaluta56. Ook ISO (International Standardization Organization) 

heeft dergelijke gebieden en toepassingen vastgesteld57. Zowel binnen ISO als 

IEEE maakt draadloze communicatie echter vooralsnog niet of nauwelijks deel uit 

van de focusgebieden. 

5.3.4 Conclusie 

Uit het voorgaande volgt dat nog een aantal kwesties op het gebied van beveiliging, 

schaalbaarheid, energieconsumptie en tijdefficiëntie opgelost moeten worden wil de 

toepassing van BCs voor de verbetering van draadloze netwerken praktisch 

haalbaar en opschaalbaar zijn. Dit maakt het TRL-niveau van BC-technologie op dit 

gebied nog laag. Bovendien is het de vraag of BC wel de meest geschikte 

technologie is voor het verkrijgen van hierboven genoemde verbeteringsdoelen. De 

keuze voor het consensusalgoritme en -proces zal hierbij een belangrijke factor zijn.  

De volwassenheid van draadloze technologie ten behoeve van BCs lijkt groter, 

temeer omdat de eisen en ambities rond capaciteit, latentie en beschikbaarheid van 

de moderne en toekomstige draadloze- en mobiele systemen perspectief bieden 

voor de enabling van BCs via de draadloze weg.  

Er zijn zeker ideeën en bewegingen van met name academische instellingen in de 

richting van de toepassing van BC-technologie voor draadloze systemen zoals IoT- 

en sensornetwerken, WiFi58 en 6G59 maar er is op dit specifieke gebied nog niet 

veel uniformiteit en standaardisatie waar te nemen. Mogelijk kan bijvoorbeeld 3GPP 

met de komst van 6G bijdragen aan verandering op dit vlak. 

 

 
56  https://blockchain.ieee.org/standards/ 
57  https://www.iso.org/news/isofocus_142-5.html en 

https://www.iso.org/committee/6266604/x/catalogue/ 
58  https://www.semanticscholar.org/paper/On-the-use-of-Blockchain-technologies-in-WiFi-Brincat-

Lombardo/e3b5a2660249524a9ebf267387aee1e5409a4c77 
59  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864820300249 
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 6 Trends naar de technische inhoud van 6G 

6.1 Inleiding 

Het kader en de algemene doelstellingen van 6G zullen gebaseerd zijn op de 

aanbeveling over de IMT-visie voor 2030 van de ITU en daarna (IMT-2030, 

verwacht in juni 2022), zoals die voor 5G stoelen op de IMT-visie vanaf 2020 (IMT-

2020). Hiermee wordt dus de algemene tendens gevolgd dat iedere tien jaar een 

standaard-release voor mobiele communicatie verschijnt waarmee de essentiële 

eigenschappen van de volgende generatie worden beschreven. Inmiddels heeft de 

ITU-werkgroep over de visie rond het toekomstige internet een white paper60 

beschikbaar gesteld dat primair is gericht op vaste infrastructuren. Door de zich 

voortzettende convergentie van vast en mobiel is dit document wel degelijk relevant 

voor de ideevorming rond 6G en zal dan ook in dit hoofdstuk worden beschouwd.  

Na het verschijnen van IMT-2030 zal het 3GPP-onderzoek naar 6G naar 

verwachting in 2025 starten. Momenteel is dan ook nog niet bekend wat de 

ontwerpdoelstellingen van 6G in de vorm van belangrijkste technische 

componenten en -gebruiksscenario's zullen worden. Wel is al sinds ongeveer drie á 

vier jaar binnen diverse fora de discussie gaande over hoe 6G ‘eruit zal kunnen 

zien’61, onder meer door te onderkennen wat in 5G niet is gedefinieerd en welke 

technologische ontwikkelingen zich manifesteren of zich kunnen aandienen. Deze 

zijn in de toekomst immers als mogelijke enablers te verwachten voor de nieuwe 

generatie die beter bestaande- of nieuwe toepassingen en diensten mogelijk 

maken. De inspiratie en motivatie voor de vaststelling van deze toepassingen en 

diensten liggen in de geanticipeerde maatschappelijke en economische waarde.  

Langzamerhand convergeren de ideeën rond 6G. De momenteel belangrijke 

technologie-kandidaten die mondiaal worden besproken, zijn in de najaarsmonitor 

van 202168 al kort geadresseerd maar zullen in Paragraaf 6.2 nader worden 

toegelicht en aangevuld. De uiteindelijke keuze voor technologieën en de 

vaststelling van verdere eigenschappen daarvan (zoals radiofrequenties waarop 

deze werken) zal onderdeel uitmaken van het eigenlijke standaardisatieproces. 

Daarbij wordt ook ingegaan op voorziene technische uitdagingen.  

In Paragraaf 6.3 zullen kort nieuwe diensten en toepassingen -die mogelijk worden 

door  de geschetste technische ontwikkelingen ter sprake komen; een uitgebreider 

relaas daarover past niet in het kader van de voorjaarsmonitor waar de nadruk op 

technologiebeschrijving valt. Paragraaf 6.4 geeft een beeld van de mogelijke 

roadmap van de 6G-ontwikkeling, inclusief standaardisatie. Tot slot wordt in 

Paragraaf 6.5 bij wijze van conclusie toegelicht welke implicaties er momenteel op 

hoofdlijnen worden voorzien als gevolg van de invoering van 6G, specifiek ook voor 

Nederland. 

6.2 Relevante technologische ontwikkelingen 

In algemene zin heeft de laatste jaren wezenlijke progressie in zowel hardware- als 

softwaretechnologie plaatsgevonden. Dit betreft diverse specifieke technologieën. 

Gegeven alle huidige onzekerheid over de technische inhoud en use cases van 6G 

is het interessant om te zien wat de rode draden in de loop van de afgelopen jaren 

 
60  https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/net2030/Documents/White_Paper.pdf 
61  https://www.comsoc.org/publications/ctn/what-will-6g-be 
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 zijn geweest en welke technologieën zich pas in recente jaren hebben aangediend 

en zijn onderkend. Daarbij is het illustratief om te kijken naar wat Aziatische 

stakeholders onlangs aan gedachtengoed hebben ontsloten62 en hoe dit zich 

verhoudt tot de Network 2030-visie van ITU65. Er is binnen Azië geen centraal 

telecommunicatieorgaan zoals in bijvoorbeeld Europa. Aziatische stakeholders, in 

het vervolg aangeduid met ‘Azië’ bestaan uit diverse kernindustrieën (vooral 

Huawei en Samsung) en ook grote, invloedrijke operators. 

In het verlengde van de ITU-activiteiten wordt binnen Europa gewerkt aan de 6G-

visieontwikkeling en uitwerking ervan in fora zoals het SNS (Smart Networks & 

Services) programma63, een samenwerking tussen de Europese Commissie en de 

private sector van de EU. Onderzoek en innovatie hierin moet rond 2025 leiden tot 

de eerste Europese bijdragen aan de 6G-standaarden. Verder speelt in het kader 

van H2020 het project Hexa-X64. 

6.2.1 Technologische tendensen in 6G over de afgelopen jaren  

Aanvankelijk zien we veel nadruk op het verbeteren van 5G in de zin van meer 

spectrum en meer throughput door de inzet van meerdere technologieën66, vooral 

in relatie tot het kunnen bedienen van nog meer gebruikers per oppervlakte. 

Algemeen worden AI en implementatietechnieken ten behoeve van radiofrequente 

toepassingen aangemerkt als key enablers die ook essentiële toevoegingen aan 

5G kunnen bieden. In concreto gaat dit om de inzet van meta-materialen voor 

Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS) en van verbeterde mmWave chips. 

In eerste instantie werd AI vooral gezien voor het realiseren van een cognitieve, 

‘zelflerende’ radio met functies zoals automatische afstemming en ad-hoc 

bandwidth negotiation. In de loop van de tijd is dit uitgebreid met het algemenere 

uitgangspunt van toenemende autonomie van elementen in netwerken (distributed 

intelligent wireless computing). 

Duurzaamheid in de zin van energiezuinige oplossingen, de integratie van 

communicatie en sensing en de rol van quantumcommunicatie hebben in eerste 

instantie nog niet of nauwelijks de aandacht. Dergelijke onderwerpen vinden we wel 

in de huidige visie van zowel Azië als in de Network 2030-visie van ITU terug. 

Belangrijke drivers zijn aanvankelijk massive IoT (vooral vanuit China) en Virtual en 

Extended Reality (VR en XR). In eerste instantie gaat het bij VR/XR in 6G nog om 

verbetering door verhoogde throughput en verlaagde vertraging. Pas later zien we 

ook op het gebied van multimedia mondiaal de ambitie voor (mobiele) holografische 

communicatie en het overbrengen van multi-sense, dat wil zeggen tast c.q. 

aanraking, reuk en smaak65,67. Duidelijk is dat hiervoor opnemers en actuatoren 

nodig zijn die niet alleen effectief maar ook praktisch bruikbaar en acceptabel zijn. 

Op dit gebied zijn technische ontwikkelingen nog in volle gang. Dit suggereert dat 

de prioriteit van multi-sense, zeker in mobiele vorm, in eerste instantie in 6G relatief 

laag zal zijn.  

6.2.2 Ideevorming rond 6G binnen de ITU en in Azië 

Opvallend maar wellicht niet verrassend is dat de benadering rond de 6G-

visieontwikkeling in Azië beduidend technologisch van aard is, soms compleet met 

kwantitatieve technische eisen, terwijl de insteek van de ITU meer top-down is. De 

 
62 https:// www.researchgate.net/publication/358001785_Revolution_or_Evolution_Technical 

_Requirements_and_Considerations_towards_6G_Mobile_Communications 
63  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/europe-launches-first-large-scale-6g-research-

and-innovation-programme  
64  https://hexa-x.eu/  
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 ITU dient immers de totaalcontext te leveren voor de harmonisatie van de visies 

van de diverse regio’s. Zo zijn in Network 2030 expliciet ook nieuwe mogelijke 

verticals, applicaties en business cases beschouwd en wat minder in detail de 

technologische invulling, zeker niet van een draadloze technologie zoals 6G. Het 

uitgangspunt van de ITU Focus Group (FG) NET-2030 is de voortzetting van de 

digitale transformatie en wat dit voor eisen oplegt aan het internet na 2030. Het 

document van deze FG richt zich in principe op het bekabelde internet maar door 

de convergentie vast-mobiel is de inhoud ook van belang voor 6G. 

6.2.2.1 ITU 

Specifiek rond IMT-2030 ontwikkelt ITU-R Working Party 5D (WP 5D) sinds maart 

2021 een nieuwe Draft Recommendation IMT Vision for 2030 and beyond. Evenals 

Network 2030 lijkt deze visie top-down te worden. Zij definieert vier brede 

uitgangspunten voor nieuwe, toekomstige technologieën65: 

1.  Helpen bij de ontwikkeling van een Ubiquitous Intelligent Mobile Connected 

Society. Interoperabiliteit tussen de diversiteit van RANs (Radio Access 

Networks) wordt hier gezien als de grote uitdaging; 

2.  Ondersteunen van technologieën die de digitale kloof kunnen helpen 

overbruggen. Hier speelt betaalbaarheid een grote rol, inclusief van spectrum 

door het toepassen van Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Hier wordt ook 

diversiteit van apparatuur en de beperking van energieverbruik genoemd, die 

tegelijk de doelstelling van duurzaamheid helpt; 

3.  Ondersteunen van technologieën die diensten kunnen personaliseren of 

lokaliseren. Met de vergroting van mogelijkheden van thuisnetwerken, edge 

devices en -netwerken liggen hier reële kansen. Hierbij gaat het dus niet alleen 

om gerichtheid op personen maar ook op locaties; 

4.  Ondersteunen van ICT die privacy van gegevens kan beschermen. Een 

toekomstige technologie moet daarbij de intrinsieke data-hiërarchie hanteren 

en bijvoorbeeld voorkomen dat nationaal gevoelige data niet beschikbaar komt 

buiten de landsgrenzen.  

Uit deze uitgangspunten volgen de hoofddoelstellingen voor IMT-2030 waaraan 

wordt gedacht, voor zover deze niet al hierboven zijn verwoord of er evident uit 

volgen: 

• Focus op de aanhoudende behoefte aan meer dekking, grotere capaciteit en 

extreem hoge gebruikers-datasnelheden; 

• Focus op blijvende behoefte aan (nog) lagere latency en ondersteuning van 

diversiteit aan bewegingssnelheid van mobiele terminals (opvallend is dat de 

behoefte aan synchronisatie tussen toepassingen hier nog niet wordt 

genoemd); 

• Beschouwen van wat de toekomstige heterogene mobiele 

breedbandnetwerken de samenleving en economie kunnen bieden via de 

hierin ondersteunde toepassingen en diensten. Belangrijke implicatie is dus 

dat 6G onderdeel zal moeten uitmaken van het samenstel van mobiele 

netwerken; 

• Focus op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen die zijn 

geïdentificeerd in de Sustainability Development Goals (SDGs) van de 

Verenigde Naties, met name om te voldoen aan de behoeften van industrie, 

innovatie en infrastructuur; 

 
65  https://techblog.comsoc.org/2021/06/15/development-of-imt-vision-for-2030-and-beyond-from-

itu-r-wp-5d/ 
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 • Gericht op het veranderende, wereldwijde scenario over hoe we veilig blijven 

en kunnen werken tijdens maatschappelijke uitdagingen zoals een pandemie 

en klimaatveranderingen; 

• Focus op het realiseren van digitale inclusie en het verbinden van de landelijke 

en afgelegen gemeenschappen. 

Interessant is dat de eerste drie items relateren aan huidige tekortkomingen van het 

internet die door FG NET-2030 zijn vastgesteld. Dit wijst op consistentie met het 

gedachtengoed van IMT-2030. In technische zin betreffen de huidige 

tekortkomingen: 

• Het gebrek aan interactie tussen de dienst en het netwerk (cross-layer 

technologie) waardoor diensten niet optimaal rekening kunnen houden met 

bijvoorbeeld verkeersbelasting, congestie, verbindingskwaliteit en dergelijke. 

Het merendeel van deze problemen wordt erger naarmate de 

verkeersbehoefte toeneemt; 

• Ongeschiktheid voor holografische en multi-sense data voor veel gelijktijdige 

gebruikers; 

• Het onvoldoende kunnen waarborgen van tijdprecisie in tijdkritische diensten; 

• Door de diversiteit van het huidige internet met ineffectieve onderlinge 

interworking van deelnetwerken, kan de tijdigheid van diensten niet worden 

gegarandeerd terwijl de diversiteit in de toekomst alleen maar toeneemt. 

Mobiele netwerken en draadloze systemen in het algemeen maken deel uit 

van deze diversiteit. 

Vooralsnog geeft de ITU-visie in wording blijk van de grotere context in de zin van 

mondiale kwesties en daaruit volgende behoeften voor IMT-2030 en 6G. In meer 

kwantitatieve zin biedt de ITU in IMT-2020 een doorkijk naar de ambities voor 6G 

(zie Figuur 9)66. Deze getalsmatige ambities vinden we terug in technische 6G-

trends binnen Azië. 

 

Figuur 9: Kwantitatieve ITU-ambities voor 6G in vergelijking tot vorige generaties [bron: ITU] 

6.2.2.2 Azië 

Omdat Azië een van de regio’s is die de ITU bestrijkt, zal de Aziatische 6G-

visieontwikkeling geharmoniseerd moeten worden met de ITU IMT-2030 visie. 

 
66  Series, M. IMT Vision—Framework and overall objectives of the future development of IMT for 

2020 and beyond. Recomm. ITU 2015, 2083, 1–19 
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 Zoals opgemerkt, lijkt Azië met de technologische uitwerking voorop te lopen. Deze 

wordt bovendien via reviewstudies publiekelijk ontsloten en kan een indruk geven 

van waar in technische zin concreet aan gedacht kan worden. In Figuur 10 wordt in 

grote lijnen aangegeven hoe Huawei vanuit 5G richting 6G wil ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Visie van Huawei over de ontwikkeling van 5G naar 6G [bron: Sensors 2022] 

Kort gezegd, richt 5G zich vooral op snelheid, massaconnectiviteit, 

betrouwbaarheid en lage vertraging terwijl voor 6G daarnaast de voorgestelde 

focuspunten zijn: duurzaamheid, bereikbaarheidsgarantie in dekkingsgebieden (met 

name voor THz-signalen), tijdsynchronisatie, zeer nauwkeurige geolocatie en nog 

hogere betrouwbaarheid dan in 5G67. 

 

Figuur 11: 6G key enablers volgens Azië [bron: Sensors 2022] 

Figuur 11 geeft de in deze regio onderkende technologische key enablers weer die 

in deze focusgebieden worden geadresseerd. 

 
67  https://www.surrey.ac.uk/sites/default/files/2020-11/6g-wireless-a-new-strategic-vision-

paper.pdf 
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 Veel van deze technologieën zijn al in de najaarsmonitor van 202168 genoemd en 

toegelicht. In aanvulling daarop: 

THz Communication: de achtergrond van het toepassen van THz-communicatie is 

de ambitie om datasnelheden van ongeveer 1.000 Gbit/s (1 Tbit/s) te realiseren. De 

hiervoor benodigde bandbreedte is alleen mogelijk op radiofrequenties van tussen 

circa 0,1 en 10 THz en door VLC (Visual Light Communications) toe te passen. 

VLC is dan ook opgenomen in de Aziatische 6G-visie. Figuur 12 geeft aan welke 

frequenties men voor 6G verwacht in vergelijking tot het spectrum voor 5G en 4G. 

 

Figuur 12: In Azië voorziene 6G-spectrumbanden [bron: Sensors 2022, gecorrigeerd] 

Holographic Beamforming (HBF) is een geavanceerde beamforming-techniek om 

zeer smalle, gerichte bundels te creëren. HBF gebruikt een software-gedefinieerde 

antenne (Software-Defined Antenna: SDA). Radiofrequent-signalen van de radio 

worden overgebracht naar een elektro-holografische plaat op de achterkant van de 

antenne. Deze past de vorm en richting van de bundel met grote precisie aan via 

aansturing door goedkope varactors in plaats van de gebruikelijke, duurdere 

fasedraaiers die in arrays voor beamforming worden toegepast. Hiermee worden 

radiofrequenties flexibel en efficiënt gedeeld en verhoogt HBF de 

positienauwkeurigheid in 6G-netwerken naar centimeters. De verwerking van 

ontvangstsignalen gaat op dezelfde manier omdat geen interne versterking plaats 

hoeft te vinden. Deze benadering is daardoor ook veel energiezuiniger. Ook zijn de 

antennearray-platen veel dunner en kunnen deze gebogen worden.  

Cell-free mMIMO zorgt ervoor dat de netwerken user-centric in plaats van cel-

gestuurd zijn. CF-mMIMO is een spectraal en energie-efficiënt systeem dat 

gelijktijdig meerdere gebruikers in dezelfde radioband kan ondersteunen. De 

prestaties van mMIMO worden echter beperkt door uitdagende problemen zoals 

een complexe precoderingsprocedure en de benodigde tijdsynchronisatie in TDD 

(Time Division Duplex). 5G voorziet wel in tijdigheid ofwel low latency maar niet in 

tijdsynchronisatie die essentieel is voor Cell-free mMIMO en belangrijk is voor 

toekomstige applicaties.  

New Multiple Access Techniques verwijst naar69: 

• Space-Division Multiple Access (SDMA) die precodering toepast om 

gebruikers in het ruimtelijke domein te scheiden. Eventuele resterende 

interferentie van meerdere gebruikers wordt volledig als ruis behandeld.  

• Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA). Deze past pre-superpositiecodering 

toe op opgetelde gebruikerssignalen in combinatie met 

interferentieonderdrukking met SIC: successive interference cancellation. Het 

 
68  TNO 2021 R11851, december 2021, blz. 26 
69  https://jwcn-eurasipjournals.springeropen.com/articles/10.1186/s13638-018-1104-7 
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 idee is dat door gebruikersgroepering en -ordening interferentie die door 

andere gebruikers wordt veroorzaakt volledig gedecodeerd en opgeheven kan 

worden. 

• Rate-Splitting Multiple Access (RSMA) is een meer algemene 

toegangsmethode voor downlink multi-antennesystemen, dus voor 

basisstations. RSMA gebruikt pre-coded splitsing naar transmissiesnelheid in 

combinatie met SIC om een deel van de interferentie te decoderen en het 

resterende deel van de interferentie als ruis te behandelen. In aanpak zit 

RSMA dus tussen SDMA en NOMA in en biedt als voordelen ruimte voor 

snelheids- en QoS-verbeteringen en vermindering van complexiteit.  

AI (Artificial Intelligence) en Intelligent Reflecting Surfaces 

AI heeft in 6G een rol in de verbetering van de automatisering van bijvoorbeeld het 

handover-proces, allocatie van basisstation-functies en netwerkselectie waardoor 

deze processen aanmerkelijk sneller kunnen verlopen. Dit is voor de ondersteuning 

van meerdere, gelijktijdige interactieve diensten van groot belang. In het bijzonder 

kunnen deep learning-technieken bijdragen aan de verbetering van de 

nauwkeurigheid van indoor positiebepaling. Ook wordt voorzien dat intelligent 

reflecting surfaces, ook wel aangeduid met Reconfigurable Intelligent Surfaces 

(RIS), vooral zullen worden opgenomen in de publieke omgeving, aan gebouwen 

en straatlantaarns. Evenals de mobiele gebruikers zal RIS netwerkcapaciteit 

opeisen voor de aansturing van deze panelen.  

Met deze technologie wordt het mogelijk de reflectieve eigenschappen van panelen 

en daarmee de omgeving van radiovoortplanting elektronisch aan te passen, 

bijvoorbeeld voor bepaalde radiofrequenties. Het gevolg hiervan is dat niet alleen 

energie kan worden bespaard maar ook dat tegelijkertijd de bruikbaarheid van 

mMIMO en de dekking kunnen worden vergroot doordat een basisstation meerdere 

gelijktijdige gebruikers kan bereiken. Vooral met de inzet van nog hogere 

radiofrequenties neemt de gevoeligheid voor fysieke blokkades toe en is deze 

technologie van grote betekenis. Ook wordt gedacht aan indoor-toepassing van RIS 

om lokaal indoordekking te verbeteren, bijvoorbeeld via plafondpanelen.  

Edge intelligence is als onderdeel van cloud-technologie een voortzetting van 

edge computing die onderdeel uitmaakt van 5G. Edge computing reduceert de 

communicatievertraging door verplaatsing van cloudserver-capaciteit richting het 

basisstation en dus richting de gebruiker. In 6G wordt deze capaciteit uitgebreid 

met AI. Omdat door THz-communicatie de trend is naar nog hogere throughput zal 

de omvang van dekkingsgebieden afnemen. De behoefte aan ondersteuning van 

een diversiteit aan diensten op een klein oppervlak zal dus alleen maar groter 

worden. Daarnaast speelt dat network slicing al voor 5G leidt tot 

schaalbaarheidsproblemen omdat op elke router de netwerk slices 

geïmplementeerd moeten zijn. Voor 6G is dan ook een nieuwe architectuur nodig 

die de functionaliteit van netwerk slices op een andere manier vorm geeft en 

waarbij edge intelligence een rol kan spelen. Het is sowieso nodig dat het hele 6G-

netwerk van meet af aan ontworpen wordt met zoveel mogelijk componenten 

gerealiseerd in software die kan functioneren op generieke hardware.  

Zero-Energy Interface is een ‘container’-aanduiding voor het samenstel aan 

maatregelen die kan leiden tot een minimaal energieverbruik van zowel het mobiele 

netwerk als de gebruikersapparatuur. Dergelijke technologieën zijn al besproken in 

de najaarseditie van 202170. In aanvulling hierop moet voor 6G ook worden gedacht 

 
70  TNO 2021 R11851, december 2021, blz. 15 
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 aan energy harvesting door vooral gebruikersapparatuur en aan energiereductie 

door automatische onderlinge samenwerking tussen devices via MTC (Machine 

Type Communication).  

Ook voorziet men de inzet van Ambient Backscatter Communications (AmBC), een 

technologie die nu nog in de kinderschoenen staat. In AmBC kunnen apparaten 

met elkaar communiceren door het moduleren en reflecteren van ontvangen 

radiogolven van omgevingsbronnen door nabijgelegen zendmasten. Zo wordt dus 

gebruik gemaakt van anders door backscatter verspilde signalen.  

Verder kan AI/ML worden ingezet voor context- en applicatie-afhankelijk 

energiemanagement en is er de al genoemde interactie tussen AI en RIS.  

Quantumcommunicatie  

Deze technologie is uitvoerig behandeld in Paragraaf 4.3. Quantumcommunicatie 

wordt in de context van 6G in eerste instantie in verband gebracht met het 

realiseren van een hoge graad van beveiliging door de eerste toepassingen van 

quantumcomputing waaronder met name QKD. In tweede instantie wordt verwezen 

naar andere beloften zoals het verhogen van de verwerkingssnelheid ten behoeve 

van AI en de parallelle ondersteuning van zeer veel apparaten.  

Blockchaintechnologie 

Ook blockchain wordt aangemerkt als technologie voor een verhoogde beveiliging 

waarmee beveiligde toegang tot kritieke data in diverse netwerkelementen kan 

worden gerealiseerd. Daarnaast wordt de toepassing van deze technologie gezien 

in de monitoring, deling en het beheer van gebruikerstoegang in 6G. Meer over 

blockchain is te lezen in Hoofdstuk 4.1. 

Voor toepassing in 6G is het opvallend dat een kritische visie op het 

consensusalgoritme (zie Paragraaf 5.2.1) lijkt te ontbreken. Dit bepaalt immers 

mede in hoeverre de oplossing aan kan sluiten bij de doelstelling van 

duurzaamheid maar ook van zeer lage vertraging. Wel wordt gewezen op noodzaak 

van het bijhouden en de ‘ontembare’ aanwas van een distributed ledger, overigens 

zonder dat expliciet in wordt gegaan op de onwenselijke gevolgen daarvan.  

6.2.3 Technische uitdagingen voor 6G 

De focusverschillen tussen 5G en 6G volgens Azië zijn in Paragraaf 6.2.2.2 

genoemd. Daarbij onderkent Azië als prominente uitdagingen voor de realisatie van 

6G64: 

• Technische mogelijkheden van gebruikersapparatuur. De technische uitdaging 

van het ondersteunen van 1 Tbit/s aan throughput, AI, XR en de integratie van 

sensing en communicatie op één mobiel device is aanzienlijk terwijl de 

hardware voor de R&D van 6G nog niet klaar is. Vooral RF-hardware voor de 

THz-band vereist nog veel ontwikkeling. Verder zullen door de incompatibiliteit 

van 5G met geavanceerde 6G-features de kosten voor mobiele 6G-devices 

toenemen;  

• Beperkingen door de fysica van radiogolven in de THz-band. Anders dan in 5G 

is het niet meer praktisch haalbaar om in de 6G THz-band door gerichtere 

antenne-elementen nog een acceptabel radiobereik te realiseren. Het is in 6G 

noodzakelijk om een afweging te maken tussen datasnelheid, bereik en de 

gewenste use cases en -toepassingen. De propagatiekarakteristieken en 

kanaaleigenschappen in de THz-band zullen hoe dan ook eerst beter 

onderzocht moeten worden. Omdat de propagatie-eigenschappen in de THz-

band van het ene tot het andere frequentiegebied erg wisselen moet daartoe 

bekend zijn welke sub-banden gebruikt zullen worden; 
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 • Netwerk-informatiebeveiliging. Door de in vergelijking met 5G nog massalere 

connectiviteit van intelligente mobiele eindapparatuur voldoen de 

beveiligingstechnieken voor 5G niet. Innovatieve cryptografische technieken, 

geïntegreerde netwerkbeveiligingsconcepten en beveiligingstechnieken op de 

fysieke laag zijn daartoe noodzakelijk. 

6.3 Nieuwe diensten en toepassingen in 6G 

Als de geschetste technologieën kunnen worden geïmplementeerd, is in principe 

een veelheid aan nieuwe en verbeterde diensten en toepassingen denkbaar66,71. 

Vele geavanceerde toepassingen worden mogelijk doordat 6G een centrale rol zal 

spelen bij de integratie van vrijwel instantane draadloze connectiviteit en 

technologische functies zoals caching72, AI, holografische beeldvorming, navigatie, 

positionering, tactiele sensoren, radar en detectie. Hierin spelen in het algemeen 

cognitie, autonomie en ad-hoc samenwerkende systemen een grote rol. 

Kenmerken van ten opzichte van 5G verbeterde diensten en nieuwe 6G-diensten 

betreffen onder meer: 

• Zeer laag energieverbruik; 

• Hogere mate van beveiliging dan in 5G; 

• Hogere bereikbaarheid dan in 5G; 

• Nog hogere throughput dan in 5G; 

• Nog lagere vertraging dan in 5G; 

• Synchronisatie tussen diensten; 

• Zeer nauwkeurige positiebepaling; 

• Met communicatie geïntegreerde multi-sense en sensing zoals radar. 

Denkbare toepassingen zijn bijvoorbeeld: 

• Mobiele holografie in real-time diensten; 

• Digitale replica (twins); 

• Immersive XR voor bijvoorbeeld telepresence, direct beschikbare high-fidelity 

gaming (dus zonder download), educatie, geneeskunde et cetera; 

• Tactiele internet/ IoE (Internet of Everything); 

• Intelligente logistiek met directe levering via vlootlogistiek en dynamische 

leveringslocaties; 

• Productie/ Industry 4.0: autonome, vrijwel real-time op de vraag instelbare 

robotproductielijnen; 

• Verbeterde gezondheidszorg: robot-gestuurde chirurgie, chirurgische ingrepen 

op afstand met zeer hoge precisie; 

• Autonome voertuigen die snelle wisselwerking hebben met de omgeving via 

diverse sensoren. 

6.4 6G-roadmap 

Onderstaand wordt in Figuur 13 op hoofdlijnen aangegeven welke tijdlijnen men 

momenteel voorziet voor de ontwikkeling van 6G, mede in relatie tot het 5G-

traject67. 

 
71  https://open-pilot.overheid.nl/Details/ronl-349c6d09-2142-4c6c-b4b4-

dc1d8964922a/1?hit=99&thema=c_4d1c84a7&count=50&page=2 
72  Een vorm van gegevensopslag waardoor opnieuw downloaden van dezelfde informatie of het 

weer uitvoeren van complexe berekeningen wordt voorkomen. 
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Figuur 13: Globale ontwikkelingslijn voor 6G [bron: Universiteit van Surrey, VK] 

Meer vanuit de standaardisatie-activiteiten van ITU en 3GPP is de roadmap 

beschikbaar71 die is weergegeven in Figuur 14.  

 

Figuur 14: Tijdlijnen voor standaardisatie van 6G [bron: Dialogic] 

Beide roadmaps laten zien dat het 6G-standaardisatieproces ongeveer in 2025 

begint, zoals aan het begin van dit hoofdstuk opgemerkt en wel met het 3GPP-

onderzoek naar 6G. Uit Figuur 14 is af te lezen dat 6G zal starten vanaf Release 

21. Dit is echter afhankelijk van onder meer de standaardisatieprogressie. Dit 

releasenummer moet dus als indicatief worden gezien.  

Uit beide roadmaps volgt dat de eerste 6G-systemen voor uitrol vanaf ongeveer 

2029-31 beschikbaar zullen komen. 

6.5 Concluderend: implicaties van 6G 

In deze paragraaf zal bij wijze van conclusie worden ingegaan op de mogelijke 

gevolgen van de invoering van 6G, in het bijzonder voor Nederland. 

Uit het voorgaande zou grosso modo geconcludeerd kunnen worden dat 6G juist 

door de combinatie met AI vanaf circa 2030 het tijdperk inluidt waarin robotica een 

toevlucht neemt. Robots staan dan onderling en met de mens of hun digital twin in 

intelligente verbinding. Daarnaast zal in deze periode de virtuele wereld zich nog 

sterker positioneren dan tot die tijd.  

Voor Nederland zijn met name kansen te verwachten op de gebieden zorg, 

logistiek, industrie, transport en openbare orde en veiligheid gezien de diversiteit 

van economische sectoren en vraagstukken rond bijvoorbeeld vergrijzing, educatie, 

milieu, nationale veiligheid en de hoge populatiedichtheid. 
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 Er zijn echter ook de nodige technische hordes te nemen en ontstaan er nieuwe 

specifieke vraagstukken die vooral ook in Nederland veel maatschappelijke 

discussie teweeg zullen brengen. Het betreft dan onder meer het beperkt houden 

van energieverbruik, de gevolgen van de hogere geografische dichtheid van 

antennes en de vraagstukken over privacy en veiligheid als gevolg van de diensten 

die sensing toepassen71. Nederland kan in de 6G-industrie enige rol spelen vooral 

door toeleverantie van de halfgeleiderindustrie en via de academische wereld op 

het gebied van niches en door deelname in (Europese) samenwerkingsprojecten.  
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 7 Tot besluit 

Voor eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze Monitor Draadloze 

Technologie kunt u contact opnemen met TNO, via e-mail adres 

monitordraadlozetechnologie@tno.nl.  

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om deze Monitor Draadloze Technologie, of 

delen daarvan, door TNO te laten presenteren voor doelgroepen binnen de 

Nederlandse telecommunicatiesector. Voor verdere informatie hierover verzoeken 

wij u contact op te nemen via bovengenoemd e-mail adres, of met één van de 

auteurs van dit rapport. 


