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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het internet van de dingen
(2009/2224(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 18 juni 2009 
over het internet van de dingen - Een actieplan voor Europa (COM(2009)0278),

– gezien het werkprogramma dat het Spaanse voorzitterschap van de EU op 27 november 
2009 heeft gepresenteerd, en met name het voornemen het internet van de toekomst te 
ontwikkelen,

– gezien de mededeling van de Commissie "Vandaag investeren voor het Europa van 
morgen" (COM(2009)0036),

– gezien de aanbeveling van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de beginselen 
inzake privacy en gegevensbescherming in door radiofrequentie-identificatie ondersteunde 
toepassingen (C(2009)3200),

– gezien het Europees economisch herstelplan (COM(2008)0800),

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie internationale handel, alsook de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming, de Commissie juridische zaken en de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0000/2010),

A. gelet op de snelle ontwikkeling van het internet in de afgelopen 25 jaar en de 
toekomstverwachtingen, zowel voor de verdere verbreiding in verband met een ruimer 
gebruik van de breedbandtechnologie en wat betreft nieuwe toepassingen,

B. gelet op het belang van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor 
bevordering van economische groei, research en innovatie door Europese bedrijven,

C. overwegende dat de Unie een gemeenschappelijk referentiekader nodig heeft voor de 
aanpak en versterking van het beheer van het systeem, de privacy, de vergaring en opslag 
van persoonsgegevens en de voorlichting aan de consument,

D. gezien de in de komende jaren te verwachten ontwikkelingen op het gebied van het 
internet van de dingen en de noodzaak daarvoor een veilig, transparant en multilateraal 
beheerssysteem te ontwerpen,

E. gezien de voordelen en talloze toepassingen van de RFID-technologie vergeleken bij 
streepjescodes en magneetstrips, alsmede de verdere ontwikkelingen als de koppeling met 
het satellietsysteem Galileo gerealiseerd zal zijn; overwegende dat grootschalige 
toepassing van microchips ertoe zal leiden dat de productiekosten sterk zullen afnemen,
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F. gelet op de reeds bestaande toepassingen bij productie en logistiek, de voordelen wat 
betreft identificatie en traceerbaarheid van producten en de interessante ontwikkelingen 
die van deze technologie te verwachten zijn voor tal van sectoren, zoals gezondheidszorg, 
vervoer en energie-efficiëntie,

G. overwegende dat levenskwaliteit, veiligheid en welzijn van de burgers baat zullen hebben 
bij de RFID-technologie, wanneer kwesties als bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens goed geregeld zijn,

H. overwegende dat het internet van de dingen (ivd) de mogelijkheid biedt dat miljoenen 
apparaten met elkaar communiceren dankzij de RFID-technologie in combinatie met een 
IP-adres,

I. gezien de technologische uitdaging om een microchip te maken waar op luttele 
millimeters elektronica, sensoren, voeding en RFID-transmissie samengebracht zijn,

J. overwegende dat het van groot belang is dat de consument rijp wordt gemaakt voor deze 
nieuwe technologieën en toepassingen,

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie en onderschrijft grosso modo de 
hoofdlijnen van het actieplan ter bevordering van het internet van de dingen (ivd);

2. hecht evenals de Commissie belang aan de veiligheid, de bescherming van 
persoonsgegevens en de privacy van de burgers alsook aan de governance van het internet 
van de dingen;

3. steunt het voorstel om internetprotocol versie 6 (IPv6) snel goed te keuren zodat er een 
grondslag is voor de toekomstige uitbreiding en vereenvoudiging van het web;

4. is van mening dat de ontwikkeling van een intelligent web en de daaraan gekoppelde 
toepassingen de komende jaren van grote invloed zullen zijn op het dagelijks leven van de 
Europeanen en hun gewoonten;

5. wijst erop dat de RFID-technologie voor intelligente etikettering van producten en 
consumptiegoederen overal gebruikt kan worden en feitelijk onzichtbaar en onhoorbaar is; 
verlangt daarom dat de Commissie deze technologie aan meer en diepgaander onderzoek 
onderwerpt, vooral wat betreft:

 het effect van de radiogolven op de gezondheid;
 het milieueffect van de microchips en de recycling daarvan;
 de privacy van de consument;
 de aanwezigheid van intelligente chips in een bepaald product;
 het recht op stilzwijgen van de chips;
 waarborgen voor de burger betreffende vergaring en bescherming van 

persoonsgegevens;

verlangt dat zij voor deze technologie zo nodig een specifieke Europese regeling 
ontwerpt;
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6. acht het van groot belang dat er op Europees niveau een overkoepelend regelgevingskader 
met een vaststaand tijdschema komt teneinde publieke en private investeringen in het 
internet van de dingen te bevorderen en faciliteren;

7. stelt dat de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en het eigenlijke functioneren van het 
internet van de dingen gelijke tred zullen houden met het vertrouwen van de Europese 
consument in het systeem;

8. wijst erop dat voor het herstel van de Europese economie investeringen in de nieuwe 
informatietechnologie nodig zijn als instrument voor economische groei en voor toegang 
tot nieuwe systemen en nieuwe toepassingen voor een steeds groter aantal Europese 
burgers en bedrijven;

9. verzoekt de Commissie door te gaan met het financieren van onderzoeksprojecten van het 
zevende kaderprogramma op het gebied van het internet van de dingen om de Europese 
ICT-sector te versterken, en stemt in met het gebruik van het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) om de invoering ervan te stimuleren;

10. stelt dat het internet van de dingen een aanzienlijk potentieel heeft in termen van 
economische en productieve ontwikkeling, verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening en optimalisering van logistiek en distributieketens van bedrijven, 
inventarisbeheer en het scheppen van nieuwe werk- en ondernemingskansen;

11. is van oordeel dat consumptiegoederen door de toepassing van nieuwe technologie op het 
productieproces beter tegen de concurrentie opgewassen zullen zijn;

12. is van mening dat de invoering van het internet van de dingen tot een verbetering van de 
interactie tussen mens en apparaat en tussen apparaten onderling zal leiden;

13. steunt de Commissie als zij stelt dat zij dat terdege zal nagaan of er behoefte is aan een 
aanvullend geharmoniseerd spectrum voor specifieke ivd-doeleinden;

14. beklemtoont de rol die gemeenten bij de ontwikkeling van het internet van de dingen 
spelen door ervoor te zorgen dat het meer zal inhouden dan louter privégebruik; wijst er 
voorts op dat de plaatselijke overheid er een ruim gebruik van kan maken, bijvoorbeeld bij 
de organisatie van het openbaar vervoer, de inzameling van het huisvuil, de berekening 
van verontreinigingsniveaus, verkeersgeleiding, enz.;

15. stelt dat het gebruik van het internet van de dingen in de natuur kan bijdragen tot de 
ontwikkeling van groene technologieën, een efficiënter energiegebruik en de daaruit 
voortvloeiende bescherming van het milieu en een sterkere samenhang tussen ICT en 
natuur;

16. verzoekt de Commissie zich in te zetten voor internationale normalisatie ten aanzien van 
de RFID-technologie en de daaraan gekoppelde toepassingen;

17. is verheugd over het voornemen van de Commissie om in 2010 een mededeling over 
privacy en vertrouwen in de alomtegenwoordige informatiemaatschappij te publiceren; 
onderstreept het belang van deze mededeling en de voorstellen voor aanscherping van de 
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regels inzake de persoonlijke levenssfeer en bescherming van persoonsgegevens;

18. verzoekt de Commissie nauwlettend toe te zien op de juiste toepassing van de bestaande 
Europese regelgeving op dit vlak en nog dit jaar een tijdschema voor te leggen voor de 
communautaire beleidsvoornemens met het oog op verbetering van de veiligheid van het 
internet van de dingen en RFID-toepassingen;

19. verzoekt de Commissie voorts het Parlement regelmatig op de hoogte te houden van de 
voortgang van de dialoog met bedrijfsleven en belanghebbenden en van de initiatieven die 
zij wil ontplooien;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
en aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Het is al veertig jaar geleden dat de eerste internettoepassingen plaatsvonden, zoals onlangs 
nog gememoreerd door Sir Tim Berners-Lee, de uitvinder van het World Wide Web, toen hij 
bij het Parlement te gast was1. Vooral de afgelopen 25 jaar heeft het internet zich continu 
ontwikkeld. Nu zijn zo'n 1,5 miljard mensen via internet met elkaar verbonden; dankzij zijn 
open architectuur op een genormaliseerde technologische grondslag heeft het internet zich 
over de gehele wereld kunnen verbreiden.

Het internet van de dingen, waarmee in 1999 in de Verenigde Staten een aanvang is gemaakt, 
is nu aan zijn opmars bezig en zal in de komende tien tot vijftien jaar een revolutie 
teweegbrengen in de interactie tussen mens en apparaat en tussen apparaten onderling, dankzij 
het toenemend gebruik van de RFID-technologie (radio frequency identification).

Het kenmerkende bestanddeel van RFID is de transponder of tag: een elektronisch element 
dat uit een microchip en een antenne bestaat. De chip, die luttele millimeters groot is, kan 
gegevens over de aard van het product waarin hij aangebracht is, bevatten en draadloos 
doorgeven.

Volgens de deskundigen zal de microchip in de plaats komen van de nu nog in gebruik zijnde 
streepjescode; het voordeel van de RFID-technologie is dat er voor het aflezen van de chip 
geen contact nodig is, zoals bij de magneetstrip, en dat de chip ook niet zichtbaar hoeft te zijn, 
zoals bij de streepjescode. Ook verdient vermelding dat microchips zeer veel gedetailleerde 
gegevens over de voorwerpen waarin ze aangebracht zijn, kunnen bevatten.  

Bestaande en toekomstige toepassingen van het internet van de dingen 

Concrete voorbeelden zijn er al in verschillende bedrijfstakken:

• In auto's zijn er al chips die de bestuurder op de hoogte houden van de bandenspanning.

• In de levensmiddelenindustrie wordt de RFID-technologie toegepast om strenge normen 
wat betreft hygiëne en veiligheid te handhaven en om chemische, fysische en organoleptische 
eigenschappen van het eindproduct te controleren. Dankzij chips is ook een betere en snellere 
traceerbaarheid van producten mogelijk.

In de sectoren logistiek en vervoer worden er vele andere toepassingen gebruikt, met zeer 
gunstig resultaat; landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben 
inmiddels paspoorten met chips.  

In de toekomst zal er een reusachtig draadloos web van voorwerpen ontstaan dankzij de 
combinatie van de RFID-technologie met een IP-adres (internet protocol). Het meest 
aangehaalde concrete voorbeeld betreft koelkasten die, mits op de juiste wijze 
geprogrammeerd, in staat zullen zijn om levensmiddelen te herkennen waarvan de 
                                               
1 Achtste jaarlijkse STOA-lezing op 1 december 2009.
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houdbaarheidsdatum verstreken is of binnenkort zal verstrijken. Verdere ontwikkelingen zijn 
te verwachten als het systeem aan Galileo wordt gekoppeld.

De mededeling van de Commissie van 18 juni 20091, die de aanleiding voor dit verslag 
vormde, presenteert een actieplan met 14 initiatieven, onder meer met het oog op de 
ontwikkeling en invoering van het internet van de dingen.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur onderschrijft de hoofdlijnen van het door de Commissie voorgelegde actieplan; 
zij acht het evenwel van fundamenteel belang dat nauwkeurig wordt nagegaan of de huidige 
wetgeving wel voldoende berekend is op de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied en of 
er niet meer en diepgaander onderzoek nodig is op enkele belangrijke punten, met name waar 
rechtstreekse gevolgen voor de leefwijze en de privacy van de burgers te verwachten zijn, en 
of er geen nieuwe EU-wetgeving op dit gebied nodig is.

De rapporteur vreest dat een aantal in het actieplan voorgestelde werkterreinen onvoldoende 
op de snelle ontwikkeling van de RFID-technologie toegesneden zijn. Zij is van oordeel dat er 
op bepaalde aspecten meer nadruk moet komen te liggen, met name wat betreft:

 het effect van de radiogolven op de gezondheid;

 het elektromagnetisch effect van de microchips;

 de recycling van de chips;

 de privacy van de consument;

 de aanwezigheid van intelligente chips in een bepaald product;

 het recht op stilzwijgen van de chips;

 waarborgen voor de burger betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De rapporteur denkt dat de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en het eigenlijke 
functioneren van het internet van de dingen en de grote invloed op het dagelijks leven de 
Europeanen en op hun gewoonten gelijke tred zullen houden met het vertrouwen van de 
Europese consument in het systeem. 

Daarom is het volgens de rapporteur zaak voor een regelgevings- en juridisch kader te zorgen 
dat enerzijds de Europese consument beschermt en anderzijds bevorderlijk is voor publieke en 
private investeringen in het internet van de dingen.

Het internet van de dingen biedt de economie grote kansen door optimalisering van 
productieprocessen, energiebesparing, nieuwe arbeidsplaatsen en nieuwe vormen van 
dienstverlening voor steeds meer Europese burgers en bedrijven.
                                               
1 COM(2009)0278.
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Als de Europese Unie werkelijk een leiderspositie op deze markt wil veroveren, moet zij een 
proactieve benadering volgen door research en proefprojecten te stimuleren.

Om deze nieuwe technologie alom ingang te doen vinden is het volgens de rapporteur nodig 
dat er maximale aandacht uitgaat naar de governance en de normalisatie van het internet van 
de dingen, en dat er terdege wordt nagegaan of er behoefte is aan een aanvullend 
geharmoniseerd spectrum voor specifieke ivd-doeleinden.


