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OVERHEID & WET VOORSPELLINGEN. ROND 2025...

1. Burgers beschikken over krachtige informatie om misdaad te voorspellen en dez te 
voorkomen. Er is 1 wereldwijde, transparante, democratische politieregio waarin infor-
matie over misdaad en misdadigers standaard gedeeld wordt
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identiteit, veiligheid & belastingen) zijn software die is ingebouwd in producten, auto’s, 
gebouwen en mobieltjes

3. Er zit een virtuele agent naast u in uw zelf-rijdende auto. Aangezien uw auto een robot 
is; hij kan gewoon niet te snel rijden. De auto onthult automatisch uw identiteit  in het 
geval van een ongeluk. De overheid moet andere bronnen van inkomsten vinden omdat 
er geen  snelheidsboetes meer zijn
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rechtstreeks geïnd door de dichtstbijzijnde overheid. De meeste landen hebben een vlak-
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5. In de trein hoeft u de conducteur niet uw kaartje te laten zien; het geldige vervoerbe-
wijs in uw mobieltje meldt zichzelf automatisch aan bij het mobieltje van de conducteur. 
De conducteur kan zich exclusief richten op mensen wier mobieltjes niets melden en die 
dus geen geldig vervoerbewijs hebben

6. Regering heeft steeds minder de rol om welvaart te herverdelen, en biedt voornamel-
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ciale zekerheid is de sleutel tot welvaart, maar  mogelijkheden voor persoonlijk initiatief 
in combinatie met mogelijkheden voor sociale mobiliteit

7. Machteloze landsgrenzen zijn vervangen door stadsgrenzen en virtuele grenzen. 
Auto’s worden automatisch gescreend  tijdens het opladen, mensen worden gescreend 
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8. Ondemocratische landen hebben  groot economisch voordeel behaald door  infrastruc-
tuur zeer snel te bouwen en te renoveren. Democratische landen werden geconfronteerd 
met een daling in groei wegens te trage procedures

*�����!�
	��
���������	

	��	��
�����������+�	���
����	����������"�������
��������
van massa-immigratie en het groeiend aantal senioren. Minder sociale zekerheid in het 
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10. China & India staan in de top tien van gelukkige landen (op dit moment zijn dat 
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