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Samenvatting 

Aanleiding, vraagstelling en scope 

Het Internet of Things (IoT) is een netwerk van ‘slimme’ apparaten, sensoren en 

andere objecten die met elkaar en met het internet verbonden zijn. Nu al worden 

verschillende IoT-toepassingen veelvuldig gebruikt in onze samenleving en in de 

toekomst zal de adoptie van het IoT alleen nog maar verder toenemen. Het IoT 

biedt enerzijds kansen door nieuwe technologische mogelijkheden. Anderzijds 

brengt het ook bedreigingen met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van cyber-

security. Om de kansen van het IoT te benutten en de bedreigingen te minimali-

seren moet hier tijdig op worden ingespeeld. Om deze reden heeft het WODC, in 

opdracht van de Cybersecurity Raad (CSR), een onderzoek uitgevoerd naar het IoT, 

de impact ervan op de maatschappij en de handelingsperspectieven van relevante 

stakeholders. 

 

De centrale vraagstelling in dit onderzoek is: Wat zijn de kansen en bedreigingen 

van het IoT en hoe kunnen verschillende stakeholders de ontwikkeling van het IoT 

in Nederland op een positieve manier beïnvloeden? Om de centrale onderzoeksvraag 

te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd.  

1 Wat behelst het IoT? 

2 Welke kansen biedt het IoT? 

3 Welke bedreigingen brengt het IoT met zich mee? 

4 Wat zijn de maatregelen die verschillende stakeholders kunnen nemen om de 

kansen van het IoT te benutten en de bedreigingen ervan te beperken? 

 

Dit onderzoek is een verkenning met als doelstelling een breed overzicht te geven 

van relevante vraagstukken op het gebied van het IoT, daardoor wordt per 

deelonderwerp slechts beperkt de diepte in gegaan.  

Methodologie 

De onderzoeksvragen zijn beantwoord aan de hand van een literatuurstudie, inter-

views en rondetafelgesprekken. Voor de literatuurstudie is gebruikgemaakt van 

wetenschappelijke literatuur, vakliteratuur en mediaberichten over het IoT. Naast  

de literatuurstudie zijn er in totaal zes interviews gehouden met experts en stake-

holders uit relevante sectoren. Hiervoor is gebruikgemaakt van semigestructureerde 

vragenlijsten. Tot slot zijn er twee rondetafelgesprekken georganiseerd met de 

thema’s Smart City en Smart Industry. Bij beide gesprekken waren verschillende 

experts en stakeholders op het gebied van het betreffende thema aanwezig.  

 

De kansen en bedreigingen van het IoT zijn in kaart gebracht, beschreven en ge-

analyseerd aan de hand van menselijke waarden zoals privacy, veiligheid en duur-

zaamheid. Het uitgangspunt hierbij is dat technologie impact heeft op menselijke 

waarden, zowel positief als negatief. De belangrijkste waarden die door het IoT 

worden beïnvloed zijn bepaald op basis van de literatuur, interviews en ronde-

tafelgesprekken. Op basis van deze waarden zijn de belangrijkste kansen en be-

dreigingen geïdentificeerd, die vervolgens als uitgangspunt hebben gediend voor  

het bepalen van mogelijke maatregelen.  



 

8 | Cahier 2017-8 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

Resultaten 

Kenmerken 

Het IoT behelst een netwerk van objecten (vaak verbonden met het internet), die 

gegevens verzamelen over hun omgeving, deze kunnen uitwisselen en op basis 

daarvan (semi)autonome beslissingen nemen en/of acties uitvoeren die van invloed 

zijn op de omgeving. De belangrijkste kenmerken van het IoT zijn: 1) communice-

ren, 2) waarnemen, 3) data analyseren, en 4) (semi)autonome acties uitvoeren. Het 

eerste kenmerk van het IoT is dat IoT-objecten met elkaar en vaak ook met het 

internet verbonden zijn, waardoor zij met elkaar kunnen communiceren en gege-

vens kunnen uitwisselen. Een tweede kenmerk van IoT-objecten is dat ze, door 

middel van sensoren, hun omgeving of interne toestand kunnen waarnemen. Hier- 

bij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: geluid, temperatuur en (lucht)vochtigheid. 

Een derde kenmerk van het IoT is dat er grote hoeveelheden data verzameld en 

geanalyseerd worden. Enerzijds zijn dit data verzameld door de sensoren van het 

IoT-object zelf, anderzijds zijn dit data die door andere objecten zijn verzameld en 

verstuurd. Verschillende data-analysemethoden maken het mogelijk hieruit beteke-

nisvolle, nieuwe informatie te deduceren. Het vierde kenmerk van het IoT is dat 

objecten acties kunnen uitvoeren die van invloed zijn op de omgeving of het object 

zelf, bijvoorbeeld door het zenden van geluid, licht of radiogolven. Deze acties kun-

nen handmatig worden geïnitieerd (door de gebruiker zelf), maar (in toenemende 

mate) kan het object ook autonoom beslissingen nemen en acties uitvoeren.  

Kansen 

De komst van het IoT biedt verschillende kansen. De basis voor veel kansen is dat 

door het IoT relevante (sensor)data steeds vaker snel en overal beschikbaar zijn. 

Door het combineren, analyseren en interpreteren van deze data, kunnen processen 

transparanter worden en kunnen nieuwe inzichten worden verkregen. Inzicht en 

transparantie kunnen bijdragen aan betere en weloverwogen beslissingen (zowel 

door overheden, bedrijven als burgers). Als gevolg hiervan kan het IoT een sterke 

positieve invloed hebben op de volgende waarden: welzijn, duurzaamheid, producti-

viteit en welvaart. Voor al deze kansen geldt dat ze kunnen bijdragen aan economi-

sche groei, het maken van winst of het behalen van kostenbesparingen. IoT-toepas-

singen op het gebied van welzijn kunnen bijvoorbeeld leiden tot kostenbesparing 

doordat ouderen langer thuis kunnen wonen of doordat zorgkosten dalen omdat 

gezondheid wordt verbeterd. Het ontwikkelen van duurzame IoT-toepassingen leidt 

tot nieuwe producten en diensten waarmee winst gemaakt kan worden. 

Bedreigingen 

De komst van het IoT brengt ook bedreigingen met zich mee. Het verzamelen van 

grote hoeveelheden data en het steeds meer inzetten van verbonden apparaten  

kan namelijk ook een negatief effect hebben op de volgende waarden: veiligheid, 

privacy, welvaart, welzijn, gelijkwaardigheid en autonomie. De meest urgente be-

dreigingen van het IoT worden gevormd door risico’s op het gebied van veiligheid  

en privacy. Veiligheidsrisico’s liggen onder meer op het gebied van cybercriminali-

teit, zoals het inbreken in en overnemen van IoT-apparaten en het stelen van data. 

Daarnaast kunnen disfunctionerende IoT-apparaten veiligheidsrisico’s met zich mee-

brengen. Bedreigingen op het gebied van privacy zijn het risico op privacyschen-

ding, bijvoorbeeld door het gebruik van (gevoelige) gegevens voor andere doel- 
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einden dan waarvoor ze verzameld zijn. Deze bedreigingen hangen sterk samen  

met veiligheidsrisico’s. Wanneer de beveiliging van IoT-toepassingen niet op orde is, 

wordt de kans dat kwaadwillende personen toegang krijgen tot persoonsgegevens 

groter. Ook bedreigingen op het gebied van andere waarden brengen veiligheids-

risico’s met zich mee. Hoe afhankelijker we bijvoorbeeld worden van technologie en 

grote (buitenlandse) bedrijven, des te groter de gevolgen kunnen zijn als er iets 

misgaat. 

Maatregelen 

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de kansen op het gebied van 

economische groei en de bedreigingen aangaande veiligheid en privacy. Hoewel het 

initiatief met name bij het bedrijfsleven ligt, kan de overheid bedrijven stimuleren 

door maatregelen te treffen.  

 

Figuur S1 geeft een overzicht van de factoren en bijbehorende maatregelen die eco-

nomische groei door het IoT positief kunnen beïnvloeden. Allereerst is het tegen-

gaan van risico’s op het gebied van veiligheid en privacy een belangrijke vereiste 

voor het bevorderen van economische groei. De factoren die economische groei 

beïnvloeden kunnen worden onderverdeeld in aanjagers van economische groei en 

factoren die samen de randvoorwaarden voor economische groei bepalen. 

 

Figuur S1 Factoren en maatregelen die economische groei door het IoT 

bevorderen 

 
 

 

Economische groei wordt aangejaagd door de beschikbaarheid van kapitaal, daarbij 

kan het onder meer gaan om menselijk kapitaal en financieel kapitaal. Dit vergt dus 

een beroepsbevolking met voldoende kennis en vaardigheden, en uiteraard ook 

investeringen in de betreffende technologie. Innovatie behelst het ontwikkelen van 

nieuwe processen en producten, die bijvoorbeeld de productiviteit van bedrijven 

verhogen en de welvaart vergroten. Voor innovatie moet wel ruimte worden gebo-
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den, ook als dit bestaande verdienmodellen uitdaagt. Marktwerking is verder een 

belangrijke aanjager van economische groei. Oneerlijke concurrentie dient daarom 

zo veel mogelijk worden tegengegaan, iets wat met de komst van digitale platfor-

men mogelijk in toenemende mate onder druk zal komen te staan.  

 

De volgende maatregelen dragen bij aan het positief beïnvloeden van aanjagers van 

economische groei. 

 Overheid en bedrijven: moderniseer het onderwijs zodat er meer aandacht is voor 

ICT-vaardigheden en biedt ruimte voor het om- en bijscholen van de beroeps-

bevolking. 

 Overheid, bedrijven en kennisinstellingen: investeer in kennis en onderzoek om te 

komen tot nieuwe IoT-technologieën en -innovaties.  

 Overheid: biedt ruimte voor partijen om te kunnen innoveren, dit kan onder meer 

in de vorm van een regulatory sandbox, waarin toezichthouders, in overleg met 

betrokken partijen, speelruimte creëren om nieuwe toepassingen te onderzoeken. 

 Overheid: laat een deel van de verstrekte belastingvoordelen, innovatiekredieten 

en subsidies voor topsectoren ten goede komen aan de ontwikkeling van topsec-

tor-gerelateerde IoT-toepassingen. Houd daarnaast rekening met het ondersteu-

nen van start-ups, bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies.  

 Overheid: geef toezichthouders voldoende middelen om toezicht te houden op 

nieuwe ontwikkelingen, zoals de toenemende invloed van digitale platformen. 

 

Het functioneren van de overheid beïnvloedt het ondernemingsklimaat en vormt 

daarmee een randvoorwaarde voor economische groei. Als wet- en regelgever is  

een zekere voorspelbaarheid in het optreden van de overheid gunstig voor het 

ondernemingsklimaat. Daarnaast is voor de ontwikkeling van het IoT samenwer- 

king tussen veel verschillende partijen noodzakelijk. De overheid zou daarin een  

rol kunnen spelen, maar schiet op het gebied van ICT nu nog vaak tekort. 

 

De volgende maatregelen dragen bij aan het positief beïnvloeden van de randvoor-

waarden van economische groei. 

 Overheid: formuleer een visie voor het IoT, waarbij rekening wordt gehouden  

met de aanpassingskosten van nieuw beleid. Bedrijven kunnen hierdoor tijdig 

anticiperen met (het uitstellen of terugschroeven van) eventuele investeringen. 

 Overheid: beleg de verantwoordelijkheid voor het sturen en coördineren van de 

beschreven maatregelen bij één instantie. 

 

Figuur S2 geeft een overzicht van de factoren die de ontwikkeling en het gebruik 

van veilige en privacygevoelige IoT-toepassingen belemmeren. Dat zijn: 1) com-

plexiteit van het IoT, 2) gebrek aan kennis en bewustzijn, 3) gebrek aan prikkels,  

en 4) gebrek aan toezicht en handhaving. Per factor kunnen maatregelen genomen 

worden die het belemmerende effect van deze factoren kunnen verminderen.  

 

De complexiteit van het IoT omvat de technologie zelf, de verwerkte data en het 

speelveld hieromheen. De heterogeniteit van IoT-technologie maakt het lastig om 

algemene veiligheidsmaatregelen te formuleren. Dit zorgt ervoor dat lokale oplos-

singen door hun beperkte reikwijdte aan effectiviteit hebben moeten inboeten. De 

grote rol van data binnen het IoT draagt bij aan de complexiteit door onduidelijkheid 

over waar data zijn opgeslagen, wie toegang heeft tot en gebruikmaakt van de data 

en hoe invulling wordt gegeven aan rechten die aan data kunnen worden ontleend. 

Het speelveld brengt complexiteit met zich mee door de grote hoeveelheid aan  
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Figuur S2 Maatregelen om security-, safety en privacyrisico’s van het IoT 

te beperken 

 
 

 

(veelal buitenlandse) spelers op de IoT-markt, waardoor het aan overzicht ontbreekt 

over wie waar verantwoordelijk voor is. Dit probleem wordt verergerd doordat over-

heden verschillende regels en standaarden hanteren en daarnaast ook andere 

belangen hebben.  

 

De volgende maatregelen dragen bij aan het omgaan met de complexiteit van het 

IoT. 

 Bedrijven: maak gebruik van layered defense bij het treffen van veiligheidsmaat-

regelen, op deze manier kunnen risico’s op verschillende niveaus het hoofd wor-

den geboden. 

 Overheid en bedrijven: stel keurmerken en standaarden vast waarin veiligheids- 

en privacy-eisen staan waaraan fabrikanten van IoT-producten moeten voldoen. 

 Bedrijven: vergroot transparantie over het gebruik van data door heldere en 

begrijpelijke privacyvoorwaarden op te stellen. 

 Overheid: verplicht fabrikanten om IoT-apparaten te voorzien van een aan- en 

uitknop voor gegevensverwerking en gegevensdoorgifte aan derden. 

 Overheid en bedrijven: lokaliseer de opslag en verwerking van data van IoT-pro-

ducten binnen Nederland of Europa. 

 

Het treffen van maatregelen om veiligheids- en privacyrisico’s tegen te gaan wordt 

ook bemoeilijkt door een gebrek aan kennis en bewustzijn over (risico’s rondom)  

het IoT en ICT in het algemeen. Dit geldt voor zowel de overheid, burgers, als het 

bedrijfsleven.  
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Een aantal maatregelen kan dit gebrek aan kennis en bewustzijn tegengaan. 

 Overheid en bedrijven: investeer in onderwijs, om- en bijscholing en voorlichting 

om veilig internetgebruik en digitale vaardigheden in Nederland te vergroten. 

 Overheid, bedrijven en kennisinstellingen: investeer in onderzoek en monitoring 

van nieuwe bedreigingen op het gebied van veiligheid en privacy van nieuwe 

(IoT-)technologie. 

 Overheid: investeer verder in het aantrekken en ontwikkelen van (eigen) exper-

tise op het gebied van ICT.  

 

Het nemen van veiligheidsmaatregelen wordt ook sterk belemmerd door een gebrek 

aan prikkels bij gebruikers en bedrijven. Gebruikers zijn zich vaak niet bewust van 

veiligheids- en privacyrisico’s en ondervinden in veel gevallen ook geen hinder door 

aanvallen. Voor bedrijven ontbreekt er een economische prikkel om producten vol-

doende te beveiligen. Beveiliging kost in de meeste gevallen meer dan dat het op-

levert. Hoewel bij beide partijen prikkels ontbreken, mogen gebruikers er redelijker-

wijs van uitgaan dat fabrikanten deugdelijke producten verkopen.  

 

De volgende maatregelen creëren prikkels voor bedrijven om veiligere en privacy-

vriendelijkere IoT-toepassingen te fabriceren en aan te bieden. 

 Overheid en bedrijven: bedrijven dienen zich beter te houden aan hun zorgplicht. 

De overheid kan deze zorgplicht aanscherpen op gebieden waar nu soms nog 

onduidelijkheid over bestaat. Het is nu nog niet altijd duidelijk hoe ver de zorg-

plicht reikt wat betreft beveiliging. Ook voor aansprakelijkheid geldt dat de over-

heid nadere regels kan treffen om onduidelijkheden weg te nemen. 

 Bedrijven: voer ketenverantwoordelijkheid in om de beveiliging van het IoT te 

waarborgen, zeker als bij de productie of het gebruik van IoT-producten veel 

partijen betrokken zijn. 

 Verzekeringsmaatschappijen: integreer veiligheidsstandaarden en -keurmerken 

bij het formuleren van nieuwe (cyber)verzekeringen. 

 Overheid: bouw voort op bestaande beleidsmatige initiatieven gericht op ISP’s  

om het ontbreken van marktprikkels tegen te gaan. 

 Overheid: geef sturing op het gebied van security via het inkoopbeleid. Dit kan 

een bijdrage leveren aan kennisopbouw en kan andere partijen ertoe bewegen 

om te innoveren en investeren op het gebied van cybersecurity. 

 

Het effect van de hierboven beschreven maatregelen wordt beperkt door een gebrek 

aan toezicht en handhaving. Zonder deze stok achter de deur zijn maatregelen zoals 

zorgplicht en aansprakelijkheid minder effectief. Middelen voor toezicht en handha-

ving schieten nu echter (vaak) nog tekort.  

 

De volgende maatregelen dragen bij aan effectief toezicht en effectieve handhaving. 

 Overheid: zorg voor voldoende capaciteit bij de betrokken toezichthouders.  

 Overheid: geef nadere invulling aan normen voor zorgplicht en aansprakelijkheid, 

bijvoorbeeld over de levensduur van IoT-apparaten en wat de eindgebruiker mag 

verwachten van de aanbieder. 
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Conclusies 

Bovenstaande resultaten laten zien dat het IoT een scala aan mogelijkheden ver-

schaft om welzijn, duurzaamheid, productiviteit en welvaart in onze maatschappij te 

verhogen. Echter blijkt ook dat IoT-toepassingen op dit moment slecht zijn beveiligd 

en daarmee een bedreiging voor onze veiligheid en privacy vormen. Het Mirai-bot-

net, bestaande uit gehackte IoT-apparaten, laat zien dat de impact nu al groot is  

en dit zal in de toekomst alleen nog maar verder toenemen. Het is van belang dat 

de veiligheids- en privacyrisico’s worden aangepakt om schade zo veel mogelijk  

te beperken en voorkomen. Om te kunnen profiteren van de kansen die het IoT 

biedt moet er tevens, op een veilige manier, ruimte worden geboden voor nieuwe 

ontwikkelingen en innovatie. 

 

Als producent van IoT-toepassingen en -infrastructuur zijn bedrijven verantwoor-

delijk voor het realiseren van nieuwe en innovatieve, maar ook veilige en privacy-

beschermende IoT-toepassingen. Op dit moment gebeurt dat nog onvoldoende  

door de grote complexiteit van het IoT en een gebrek aan kennis, prikkels, toe- 

zicht en handhaving. Geen van de bovenstaande maatregelen vormt op zichzelf  

een oplossing voor de bedreigingen van het IoT. In andere woorden, er is geen  

one size fits all maatregel die deze problematiek kan oplossen. In plaats daarvan 

zijn er verschillende samenhangende maatregelen nodig die pas effectief zijn als zij 

als geheel worden doorgevoerd. Dit vereist een gedragen overheidsvisie, waarbij er 

één instantie wordt aangewezen als hoofdverantwoordelijke die dit beleid coördi-

neert en stuurt. Omdat het IoT samenhangt met andere technologische ontwikke-

lingen en cybersecurity in bredere context, zou een visie ook op deze onderwerpen 

betrekking moeten hebben.  

Discussie en vervolgonderzoek 

Dit onderzoek is verkennend en breed van aard, in vervolgonderzoek zou op een 

aantal thema's dieper kunnen worden ingegaan. Allereerst zou vervolgonderzoek 

zich erop kunnen richten om de belangrijkste kansen, bedreigingen en handelings-

perspectieven van specifieke IoT-toepassingen of toepassingsdomeinen in kaart te 

brengen. Ten tweede kan er onderzoek worden gedaan naar het kwantificeren van 

verschillende maatregelen. Een derde aanbeveling is om vervolgonderzoek te doen 

naar de effecten van verschillende handelingsperspectieven, bijvoorbeeld de haal-

baarheid en effectiviteit van een overkoepelend, coördinerend orgaan. Ten vierde 

zou er dieper in kunnen worden gegaan op de technische details en veiligheid van 

IoT-producten. Ten vijfde zou er verder onderzoek kunnen worden gedaan naar de 

benodigde aanpassing van wet- en regelgeving ten aanzien van het IoT. Een laatste 

aanbeveling is om uitgebreider onderzoek te doen naar de geopolitiek consequenties 

van het IoT voor de internationale (vrij)handel en het economische verkeer.  

 




