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#BigBrother  Was privacy een paar jaar geleden 
morsdood, nu is het onderwerp sexy in Nederland. 
Misschien wel meer dan ooit. En dan nog een 
beetje meer graag.

Ze kreeg te horen dat ze heulde met 
terroristen, iemand noemde haar 
ooit een privacyfetisjist. Op z’n best 
werd ze een beetje raar aangekeken. 
‘Nederland was tot voor kort het 

land waar je voor gek werd verklaard als je ver-
telde dat je met privacy bezig was’, vertelt D66-
europarlementariër Sophie in ’t Veld over de 
eerste jaren dat ze zich in Europa stortte op pri-
vacy. Toen ze in 2004 in het Europees Parle-
ment kwam stond het onderwerp, zoals ze zegt, 
‘nou eenmaal niet zo op de agenda’. Het was de 
periode waarin 9/11 nog vers in het geheugen 
lag. De ene na de andere maatregel om ‘terroris-
ten te vangen’ werd ingevoerd. Zo kregen veilig-
heidsdiensten meer bevoegdheden om tele-
foons af te luisteren en het internetverkeer af te 
tappen. Landen wisselden passagiersgegevens 
en bankgegevens met elkaar uit.

Wie begon over privacy kreeg in die periode 
meteen ‘9/11’ als tegenargument in z’n gezicht 
gedrukt. En niet alleen dat argument werd ge-
bruikt in de jaren na 2001. Wie kon er nu iets 
hebben tegen cameratoezicht als je er agressie-
ve jongeren mee op kunt pakken, wie kon er 
tegen het aftappen van internet zijn als je er pe-
do! elen mee op kunt sporen? Technologie en 
het verzamelen en doorzoeken van veel per-
soonlijke informatie was het afgelopen decen-
nium voor veel politici dé oplossing voor heel 
veel problemen. 

Maar in 2011 ziet de wereld er anders uit. Tien 
jaar na de aanslagen op de Twin Towers is pri-
vacy opeens aan de winnende hand, bezig met 
een comeback. In ‘t Veld is ineens een politicus 
die zich met een hip onderwerp bezighoudt. ‘Ik 
word de laatste tijd veel uitgenodigd voor semi-
nars, spreekbeurten en interviews over privacy’, 
zegt de politicus die – jawel – net uit een bijeen-
komst komt over de bewaarplicht van telecom-
gegevens. Ook in Den Haag is er veel meer be-
langstelling voor het onderwerp. In ’t Veld: 
‘Jarenlang werd de ene na de andere maatregel 
zonder veel nadenken ingevoerd’. Nu niet meer. 
Maatregelen worden zelfs teruggedraaid. Zo 
besloot minister Piet Hein Donner in april om 
vingerafdrukken van paspoortaanvragers niet 
langer op te slaan in gemeentelijke databanken 
en werd de invoering van het Elektronisch Pa-
tiënten Dossier (EPD) stopgezet.

Draai
Zelfs de VVD, die met Fred Teeven een van de 
meest uitgesproken anti-privacy-politici van de 
laatste jaren in huis had, zit nu meer op de pri-
vacylijn. Ja, de VVD van Teeven, die in 2008 nog 
in Trouw zei: ‘Van mij mogen er juist best meer 
privacybeperkende maatregelen komen’. En die 
in datzelfde jaar over het bewaren van telecom-
gegevens in de Volkskrant zei: ‘Het liefst tot in de 
eeuwigheid.’ Die draai lijkt vooral te komen 
door de komst van VVD-privacy-voorvechter 

Jeanine Hennis-Plasschaert naar de Tweede Ka-
mer. ‘Zo’n betrokken politicus kan een hele 
partij daarin meetrekken’, zegt Arnold Roosen-
daal, privacy-onderzoeker aan de Universiteit 
van Tilburg. Terwijl van oudsher vooral D66 en 
GroenLinks zich bezighielden met het onder-
werp, wordt nu ook steeds vaker de VVD ge-
noemd als partij die niet alleen maar aan het 
crime! ghten is, maar ook pro-privacy is. Ook 
de SP en de PvdA zitten veel meer boven op de 
bescherming van onze persoonlijke gegevens 
de laatste tijd. 

Onder meer door Burgerrechtenorganisaties 
Bits of Freedom en Privacy First is privacy in de 
Tweede Kamer – en daarbuiten – de laatste tijd 
een hot issue .

Zij hebben in ieder geval een belangrijke rol 
gespeeld bij het ‘op de kaart’ zetten van het on-
derwerp, volgens Roosendaal. Bits of Freedom 
werd in 2009 heropgericht en werkt met 300 
vrijwilligers. De organisatie zit ook achter de 
Big Brother Awards, de prijzen voor grootste 
privacyschenders van Nederland. De Awards 
trekken de laatste jaren veel aandacht. 

Privacy First bestaat sinds eind 2009 en heeft 
zich vooral gestort op de vingerafdrukken. Bei-
de clubs hebben het afgelopen jaar veel in de 
media gestaan, of achter de schermen journalis-
ten en kamerleden ‘gevoed’. 

Maar niet alleen de burgerrechtenorganisa-
ties, ook een traditionele club als de Consu-

mentenbond richt zich de laatste tijd meer op 
privacy. En dan is er nog het College Bescher-
ming Persoonsgegevens (CBP), dat de laatste 
jaren veel actiever is, en politici en bedrijven 
vaker op hun vingers tikt als ze wat slordig om-
gaan met persoonlijke gegevens. Google had 
met ze te maken (Streetview), net als het minis-
terie van VWS (EPD). 

Ook ‘buitenstaanders’ zien de verandering, 
zoals de Duitse journalist Frederik Hartig, die al 
een tijdje in Nederland woont. ‘Sinds een jaar is 
er in de Nederlandse media steeds meer aan-
dacht voor privacy’, zegt hij. In Duitsland is het 
al veel langer een groot issue. 

Dagelijks leven
Maar vanwaar die kentering? Volgens privacyju-
rist Bart Schermer van Considerati is het een 
combinatie van factoren. Technologie dringt 
steeds verder door in ons dagelijkse leven: we 
internetten veel meer, hebben smartphones, 
zitten veel op sociale netwerken als Facebook. 
Er waren incidenten waarbij persoonlijke gege-
vens op straat kwamen te liggen, zoals bij de 
hacks van het Sony Playstation Network. Verder 
kregen we juist de laatste jaren te maken met 
grote overheidsprojecten als de vingerafdruk-
kendatabase, het Elektronisch Patiënten Dos-
sier en de ov-chipkaart. Maar ook het simpele 
feit dat het alweer een tijdje geleden is dat we in 
de westerse wereld te maken hadden met een 

grote terroristische aanslag, was gunstig voor 
het pro-privacy-kamp. En wat verder nog speelt: 
Nederland heeft nu te maken met veranderen-
de Europese privacyrichtlijnen. 

Schermer: ‘Technologie is veel dichter bij 
ons komen te staan.’ Mensen brengen veel tijd 
door op Facebook, op Google. En juist die be-
drijven hebben een slechte reputatie als het gaat 
om het netjes omgaan met onze persoonlijke 
informatie. Maar ook KPN en TomTom kwa-
men de laatste maanden slecht in het nieuws. 
KPN gebruikt – net als andere telecomproviders 
trouwens – de controversiële ‘a! uistertechniek’ 
DPI. Om zo in de gaten te houden hoeveel ge-
bruik er wordt gemaakt van bepaalde applica-
ties, maar veel KPN-klanten vrezen dat het be-
drijf meer wil bekijken. Ook TomTom moest 
door het stof. Het zo ingeburgerde bedrijf speelt 
gegevens door aan de politie, zodat die kan be-
palen waar ze snelheidscontroles gaat houden. 
Ook al blijkt achteraf soms dat de bedrijven net 
iets minder diep graven in onze persoonlijke 
info dan werd gesuggereerd, de berichten blij-
ven wel hangen. Zijn mijn TomTom en smart-
phone wel te vertrouwen, vragen mijnheer X en 
mevrouw Y zich af.  

‘Tien jaar geleden waren er ook al ernstige 
privacyproblemen, maar nu worden er meer 
‘gewone consumenten’ geraakt’, zegt Jeroen 
Terstegge, directeur van privacy-adviesbureau 
PrivaSense. Rond 2000 was er volgens hem bij 

veel bedrijven bijvoorbeeld discussie of de baas 
het e-mail- en internetgebruik van werknemers 
mocht controleren. Ook een privacydiscussie, 
maar eentje die werd uitgevochten achter de 
bedrijfsdeuren. Heel wat anders dan nu. Toen 
bekend werd dat KPN gebruikmaakt van DPI, 
was dat al heel snel trending topic op Twitter. 

Jarenlang worstelde Schermer, die zich als 
jurist sinds 2001 met het onderwerp bezig-
houdt, met de vraag hoe hij zoiets abstracts als 
privacy concreet kon maken. Nu is dat niet 
meer nodig. Google en smartphones die met 
ons meekijken, dat is heel wat anders dan een 
database van de overheid die ergens op een on-
bekende plek wat gegevens van ons heeft opge-
slagen. Schermer: ‘Dat sprak de mensen niet 
aan.’ Iets wat ze ook merken bij Bits of Freedom: 
‘Een van de belangrijkste ontwikkelingen is dat 
mensen de laatste jaren steeds meer voorbeel-
den zien van wat er mis kan gaan’, zegt Daphne 
van der Kroft van de organisatie. Met dank aan 
Google en Facebook wordt dus ook duidelijk 
wat de overheid met onze gegevens kan doen. 
En hoe dat mis kan gaan. 

Privacy o!  cer
Ook al moet nog worden onderzocht wat KPN 
precies heeft bekeken met DPI, de imagoschade 
is al geleden. ‘Shell wordt te kijk gezet als ze 
smerige olie dumpen. Ik denk dat het met pri-
vacy dezelfde kant uitgaat’, zegt In ‘t Veld. ‘Pri-

vacy’ is volgens haar het nieuwe ‘groen’: iets 
waar een bedrijf zich mee kan onderscheiden. 
In Nederland heeft een handjevol grote bedrij-
ven, waaronder Philips, Shell en Aegon, een 
speciale privacy of# cer in dienst, die zich bezig-
houdt met privacyrisico’s, zegt Terstegge. Maar 
de meeste bedrijven komen volgens hem nog 
steeds pas in actie als de pr-ramp geleden is, zo-
als Tom Tom of KPN. Het zou al een hoop sche-
len als bedrijven vooraf vertellen wat ze precies 
met persoonlijke gegevens doen. En dat niet in 
32 pagina’s juridische tekst, maar kort en bon-
dig. Gewoon vertellen waarom je de locatiege-
gevens van de iPhone nodig hebt. 

Schermer ziet dat bedrijven met steeds meer 
vragen komen. Meest voorkomende vraag is 
heel simpel: mag dit? Oftewel, kunnen we er 
problemen mee krijgen als we met onze an-
droid-applicatie gaan snuffelen in contactgege-
vens? Op welke manieren mogen we cookies 
inzetten? Dat bedrijven zich dat überhaupt af-
vragen is al heel wat, zegt Schermer. ‘Dat komt 
door al die aandacht voor privacy’. 

Maar nog steeds is het zo dat veel bedrijven 
pas wakker schrikken als het goed misgaat. Als 
de publieke opinie zich tegen hen keert. ‘Privacy 
by disaster’ noemt In ‘t Veld die houding. Het 
tegenovergestelde daarvan is ‘privacy by design’. 
Dat is als je bij het ontwerp van een product, 
dienst, website of applicatie heel goed rekening 
houdt met de privacy-aspecten. Iets wat je ook  

kunt doen bij zoiets als een nieuwe wet. Eind 
mei heeft de Eerste Kamer een motie aangeno-
men waarin staat dat dit voortaan moet. Bij elke 
nieuwe wet waarbij privacy enigszins een rol 
speelt, moet deze volgens de motie worden ge-
toetst aan vijf principes. 

En-en, niet of-of
Nee, het is niet zo dat privacy het voortaan altijd 
gaat winnen van veiligheid, zegt Roosendaal. 
‘Dat was altijd zo’n cliché, dat je tussen die twee 
moest kiezen’. Zelfs vorige maand zei CDA’er 
Raymond Knops nog dat we op korte termijn de 
discussie van ‘Privacy versus Veiligheid’ moeten 
voeren. Roosendaal: ‘Het is niet of-of, het is en-
en. Je kunt ook iets doen vóór de veiligheid en 
tegelijkertijd op de privacy letten.’ 

En wat als we te maken krijgen met een ter-
roristische aanslag in Europa, of met serieuze 
nucleaire dreiging? Zijn dan de Raymond 
Knopsen weer aan de winnende hand? Scher-
mer denkt dat de roep om technologische 
maatregelen à la de bodyscan of het aftappen 
van internetverkeer dan inderdaad sterker 
wordt. Maar in tegenstelling tot na 9/11 hebben 
we nu meer ervaring met wat de impact van dat 
soort ingrepen is op ons dagelijks leven, is er 
dankzij smartphones en Facebook meer gevoel 
‘bij technologie en privacy’. En wellicht dat po-
litici na een aanslag of bij grote dreiging dan 
vaker naast veiligheid ook kiezen voor privacy. 

Technologie is veel dichter 
bij ons komen te staan.

Bart Schermer Privacyjurist bij Considerati

Er worden nu meer gewone 
consumenten geraakt.
Jeroen Terstegge Directeur adviesbureau PrivaSense

 


