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1. Prof. dr. ir. Bart Preneel: “We zijn privacy aan het afbouwen ten voordele van beveiliging, 
maar uiteindelijk hebben we geen van beide.” 

De capaciteit om informatie op te slaan is massaal (zettabyte = 10
21

). Bovendien is de informatie 
tegenwoordig makkelijk te kopiëren, maar moeilijk te vernietigen. Massieve verwerking van data 
gebeurt in de cloud.  
Daarnaast is nog een andere evolutie bezig: computers zijn alsmaar dichter bij ons (van vaste PC 
naar laptop, tegenwoordig mobiel, in de toekomst mogelijk ingepland in het lichaam). Belangrijk is 
onze plaats of locatie (GSM, Wi-Fi, GPS). Dat heeft voordelen, het is handig om snel het 
dichtstbijzijnde tankstation te vinden en voor sociale netwerken, maar je locatie kan ook gevoelige 
informatie zijn en we willen dat soms verborgen kunnen houden.  
Al die informatie wordt door bepaalde bedrijven gebruikt: Enkele voorbeelden:  

• Facebook verkoopt sommige informatie door voor direct advertising. 

• MIT heeft onderzoek gedaan naar de Gaydar, dat is een applicatie die meet in welke mate 
iemand homoseksueel is. 

• Er zijn ook zeer gerichte zoekoperaties mogelijk, die in bepaalde situaties wel gevaarlijk 
kunnen zijn (men zou bijvoorbeeld kunnen opzoeken wie familieleden in China heeft 
wonen en Falun Gong ‘liket’ (Facebook- thumbs up). 

Conclusie: er zijn fantastische toepassingen mogelijk, die het mogelijk maken om slimme 
energienetwerken te ontwerpen en het verkeer te optimaliseren, maar die ook gevaarlijk kunnen 
zijn doordat ze zeer gevoelige informatie verwerken. 
 
Voor bedrijven werkt het zo dat indien ze hun winst willen maximaliseren, ze meer te weten 
moeten komen over hun klanten. Op lange termijn bouw je hiermee een systeem op, waarop de 
StaSi jaloers zou zijn geweest (en dat oneindig veel beter is dan wat de StaSi hadden). De 
reacties hierop zijn uiteenlopend. 

• Volgens Scott McNealy (SUN) is het hopeloos en moeten we het idee van privacy 
opgeven. 

• Mark Zuckerberg (Facebook) beweert: “Privacy control is the vector around which 
Facebook operates” en ook “The age of privacy is over.” 

• Sommige stemmen in het debat beweren: als je toch zo met je privacy in zit, wil dat 
zeggen dat je iets te verbergen hebt. 

Dat laatste standpunt is eenvoudig te ontkrachten, want die redenering impliceert dat je iets 
slechts te verbergen hebt. Maar je kan ook verborgen willen houden dat je je partner wil 
verrassen. Het kan ook voordelen hebben om je vakantieplannen niet met het brede publiek te 
delen (Cf. de Nederlandse website “Please rob me”, waarop een groep mensen de 
vakantieplannen van andere bekendmaakte om erop te wijzen dat die woningen dan gemakkelijke 
doelwitten worden voor misdadigers). 
Een argument dat men soms gebruikt, bijvoorbeeld met betrekking tot beveiliging van luchthavens, 
is dat wie betere beveiliging wil, meer privacy moet opgeven. Vooral politici gebruiken dit argument 
graag (bv. om dan bewakingscamera’s te plaatsen in de stad) omdat dit zo’n rationeel argument is 
en je onmogelijk kan verliezen (indien de criminaliteit stijgt, wil dit immers zeggen dat er nóg meer 
camera’s nodig zijn; indien de criminaliteit daalt, wil het zeggen dat de beveiligingscamera’s hun 
werk doen). Maar in werkelijkheid wordt het niet veiliger (de echte misdadigers omzeilen het 
systeem). De vraag die we ons stellen is: wat gebeurt er met alle gegevens in de cloud, gaan die 
niet ooit gehackt worden? De meeste mensen willen controleren wat anderen over hen weten. We 
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zijn privacy aan het afbouwen ten voordele van beveiliging, maar uiteindelijk hebben we geen van 
beide. 
Wat is privacy? Privacy verandert voortdurend en hangt af van de context (over welke informatie 
gaat het? Wie wil inzage?). Er zijn verschillende mogelijkheden qua aanpak: 

• Gegevens beveiligen: ‘the right to be left alone’, ‘keep out’ 

• Sociale netwerken: we willen informatie delen, maar we willen controleren welke 
informatie en wie toegang heeft: = zelfdeterminatie. Hierbij speelt de maatschappij een 
belangrijke rol: privacy groeit uit de praktijk: in je time line op Facebook staan soms echt 
oude foto’s uit je kindertijd bijvoorbeeld. Er is een soort cultuur dat het niet cool is om te 
lachen met iemands kinderfoto’s op facebook. De maatschappij heeft hiervoor dus een 
oplossing gevonden. Maar de maatschappij onderschat de grote risico’s: de huidige 
spelers hebben geen belang bij ethisch denken, zij denken puur rationeel. 

Dus: Privacy is een onderdeel van beveiliging, het is niet “het één of het ander”. Privacy is moeilijk 
te definiëren. Als bedrijven rekening houden met de bescherming van je privacy, is dat omwille 
van de wetgeving (maar de wet gaat ervan uit dat die mensen goede bedoelingen hebben en 
volgens de regels spelen). Privacy zal anders zijn in de toekomst, en we zullen er minder van 
hebben. 

 
2. Prof. dr. ir. Tinne Tuytelaars: “Loopt het echt wel zo’n vaart? Ja, dus!” 

Tinne Tuytelaars is betrokken in het COGNIMUND project, dat computers wil leren om de inhoud 
van beelden te gebruiken. Dit doen ze onder andere door op het internet te surfen en 
beeldmateriaal te downloaden. Hierbij moeten ze rekening houden met bescherming van privacy. 
Deze technologie gaat met rassenschreden vooruit. Sommige mensen stellen zich de vraag of het 
echt wel zo’n vaart loopt. Ja, dus!  
Beeldmateriaal is heel delicaat (“seeing is believing”) en we hebben weinig vat op wat er gebeurt 
met het materiaal. Enkele voorbeelden: 

• Webcams op openbare plaatsen: Je zou kunnen denken dat die resolutie toch veel te laag 
is en dat het toch heel toevallig zou zijn dat je langs zo’n webcam loopt terwijl iemand naar 
die beelden kijkt. Maar die gedachte is achterhaald. Tegenwoordig is die resolutie al vrij 
goed. Je kan echt wel zien of er uit een huis iemand buitenkomt; de gordijnen open zijn; 
het licht aan is, enz. Als je die informatie bijhoudt, kan je gemakkelijk te weten komen 
wanneer in een bepaald huis niemand thuis is en het dus een geschikt moment is om in te 
breken. 

• Axes: leert op basis van Google images gelijkaardige beelden herkennen in een databank. 
Bv. Nederlandse koningin Beatrix. 

Als je al die informatie bij elkaar legt, is er zeer veel te vinden. Het gaat niet enkel over gezichten, 
ook over alles errond: kledij, locaties, enz. 
 

3. De heer Willem Debeuckelaere: “Juristen weten geen weg met de cloud” 
Er bestaat geen definitie van privacy. Privacy an sich bestaat niet, wel de grenzen ervan. Het gaat 
over het aftasten van die grenzen. Een chronologisch overzicht: 

• Privacy is van oorsprong een Amerikaans begrip dat in 1890 initieel gebruikt werd als 
juridisch concept voor de inbreuk van nieuwe technologie (toen was dat fotografie) in 
combinatie met massamedia (toen waren dat kranten). 

• In Europa duikt het op na de tweede wereldoorlog, na de ervaringen van het fascisme. In 
1948 Universele verklaring van de rechten van de mens. 

• In België duikt het begrip in 1979 voor het eerst op in de Belgische rechtbank en het Hof 
van Straatsburg: Je hebt als wetgever geen discriminatie op te leggen. Privacy en 
discriminatie zijn twee begrippen die altijd samen gaan. 

• In de jaren ’60 en ’70 was er een technologische vloedgolf, ICT-ontwikkelingen. Dat heeft 
een schrik gecreëerd: wie heeft welke informatie in handen? We waren afhankelijk van 
ingenieurs om te weten welke informatie verspreid wordt, toegankelijk is, beveiligd is, enz. 
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In de jaren ’70 heeft men dan een Privacy commissie opgericht (Conventie 108, is zo’n 
beetje de moederkoek van het privacy recht). 

• In 1983 werd in België het rijksregister en het register van staatsambtenaren opgericht. Dit 
zijn zeer grote databanken en men wilde politieke controle en een commissie die daarop 
toeziet. Dat was zo ongeveer de blauwdruk van de samenstelling van de Privacy 
commissie. 

• In de jaren ’90 ontstond de Kruispuntendatabank: dat is gigantisch veel data. Bij de 
oprichting wou men een privacy commissie. Men heeft het informatiesysteem Schengen 
(waarbij een fysieke grenscontrole was) vervangen door informationele controle. 

• In 1992 is er echt een privacywet gekomen. Die is voor het eerst veranderd in 1995 door 
een Europese richtlijn. En later kwam er een hertekening van de interne organisatie van de 
commissie: het gaat over de begrenzing van privacy. 

• Daarnaast zijn er een aantal sectorale comités voor rijksregister, justitie, sociale zekerheid, 
enz.  

• Affaire SWIFT: Amerikaanse bedrijven hadden totale inzage op internationaal 
betalingsverkeer: groot schandaal. Gevolg is dat er een verdrag werd afgesloten (maar de 
US heeft nog steeds inzake in het internationale betalingsverkeer). De privacy commissie: 
men mag dit enkel doen indien er terrorisme dreigt. 

• We moeten nu naar een derde hervorming: er is nu een cloud met gigantisch veel data. 
Juristen weten niet hoe men dit moet aanpakken. Vroeger redeneerde men: daar waar de 
machine staat, daar zit het recht, maar nu werkt die redenering niet meer. Bovendien zijn 
er enkele gevaarlijke evoluties: codering, pseudonomisering: je virtuele identiteit is 
belangrijk. Je hebt nu e-government (ruimer dan enkel de overheid, ook organisatie en 
bedrijven). In de nasleep van 9/11 en fraudebestrijding, heeft deze problematiek ook haar 
ingang gevonden in de politiek. Er is een opmars van identificatietechnieken, DNA? GPS, 
enz. en die zijn een enorme bron van informatie. Ook de maatschappij evolueert hierin. 
Toen na het busongeluk facebookfoto’s van d verongelukte kinderen in de kranten 
verschenen, was de instant reactie: Kan dit wel? Is dit aanvaardbaar? Dit heeft geleid tot 
een totaal nieuwe code in de journalistiek: men mag als journalist geen Facebookfoto’s 
gebruiken. Technologie is een enorme drijfkracht achter die evolutie, maar het is een groot 
probleem voor juristen (denk maar aan big data, zoekmachines, enz.)  

Besluit: privacy gaat uit van informatieve zelfdeterminatie. 
 

4. Prof. dr. Mireille Hildebrandt: “Facebook weet ook wat je niet post.” 
 

Mireille Hildebrandt wil het niet hebben over het samenleggen van persoonlijke informatie op het 
internet, maar het moment dat Facebook al weet dat jij iets gaat doen vooraleer dat je het gaat 
doen. Denk maar aan wanneer je iets intypt in een zoekrobot: dan wordt er al een zoekterm 
gesuggereerd (net zoals bij Sms’en). Facebook zoekt naar allerlei manieren om steeds meer te 
personaliseren. Je kan ook gegevens van buiten Facebook naar Facebook trekken door iets te 
liken. Dat zijn gedragsgegevens (hoe ben je op die site geraakt, hoe lang blijf je op die site, …). Je 
kan dat correleren met koopgedrag en dan die informatie singulariseren: je bent niet meer een 
bepaalde persoon, maar een bepaalt type. Die profielen kan men dat verkopen aan bedrijven (bv. 
Acxiom). 
Facebook weet dus ook wat je NIET post. 
Wat is nu de link met ‘hoe publiek is uw privacy’? Dat publieke wordt ook niet altijd op dezelfde 
manier gedefinieerd: 

• Publieke ruimte versus private ruimte: right to be left alone. (Cf. Privacy in public (US/ 
Helen Nissenbaum). Hetgeen je doet in de publieke ruimte is toch niet privé? Maar, je gaat 
ervan uit dat het anoniem is en dat die informatie niet wordt opgeslagen. Dat soort privacy 
is aan het verdwijnen. Nu wordt alle publieke informatie bewaard en verwerkt. 

• Publieksscheiding: sommige informatie deel je me je familie of vrienden, maar niet met je 
collega’s. Je wil die groepen gescheiden houden. Dat is contextuele integriteit: die 
informatie gaat nu door elkaar lopen. Er zijn nu “onzichtbare publieken”, bijvoorbeeld op 
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Facebook: die hebben een type kennis, informatie waarmee ze kunnen voorspellen wat je 
morgen gaat doen/kopen/… 

Persoonsgegevens worden verhandeld (maar je ziet het niet altijd). Dat is iets dat je zelf nog 
redelijk in de hand zou moeten hebben. Maar dat is anders bij gedragsgegevens: Willen we dat 
(dat je je eigen gedragsgegevens kan verhandelen? Als je je dus op een bepaalde manier 
gedraagt, kan het je meer opbrengen. Dat is monetarisering. 
‘Big data’: Viktor Mayer-Schonberger heeft een boek geschreven waarin hij schrijft: het moment 
waarop je zoveel data hebt, dat je daar kennis kunt uithalen die je op geen enkele andere manier 
kan krijgen. De personen die die technieken beheersen, hebben dus vele in handen. We hebben 
een informatiegestuurde overheid: de overheid wordt bestuurd door de kennis.  
Wat is privacy? De privacywetgeving beschermt enkel persoonsgegevens, maar het onderscheid 
tussen wat persoonsgegevens zijn en wat niet, is aan het vervagen en wordt gerelativeerd in de 
rechtspraak. Je privacy hangt samen met de context en of je het wil beschermen hangt af van die 
context. Moeten we heel die bescherming log wel laten afhangen van een begrip dat alsmaar vager 
wordt? 
Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld foto’s, verkoopsgegevens. Wat interessanter is, zijn 
observatiegegevens en gedragsgegevens: hoe beweeg jij je, waar bevind jij je, hoe lang blijf je 
daar, … Die gegevens kunnen door machines worden geobserveerd. Een derde type gegevens zijn 
geanonimiseerde gegevens, waarbij men een bepaald gedrag groepeert in een type (koopgedrag, 
risico op kanker, enz.). Die informatie is geanonimiseerd, maar je kan het opnieuw afleiden in 
combinatie met andere gegevens. 
Wat zijn mogelijke oplossingen om hiermee om te gaan? 

• Consent, controle: Maar personen realiseren zich dat niet, dus je kan niet alles laten 
afhangen van die consent. 

• Doelbindingsbeginsel: dit is een betere oplossing: bedrijven die gegevens voor een 
bepaald doel verwerken, mogen die niet voor iets anders gebruiken, tenzij men daar 
expliciet toestemming voor gegeven heeft. Het probleem is dat software kan voorspellen 
wat je morgen doet (vb. klantenprofielen weten welk type welk koopgedrag heeft) en dat 
heeft grote gevolgen. Profieltransparantie: je hebt recht om te weten of een bepaald bedrijf 
informatie heeft gewonnen op basis van dat soort kennis. 
 

5. Prof. dr. Guido Van Steendam: “Zelfcontrole is een illusie.” 

Ethische vragen achter de schermen: Er zijn verschillende opvattingen mogelijk: 

• Er is een grens tussen de publieke sfeer en de privé sfeer, zowel fysisch, maar ook op vlak 
van informatie (keep out!). Die grens overschrijden wordt opgevat als een inbraak. 

• Ieder moet op zijn terrein blijven (keep in!): wat je privé wil houden, moet je ook niet publiek 
maken. Op een bepaald moment werden mensen verplicht hun wagen af te sluiten. Deze 
vorm van privacy is toegenomen: we houden bewust dingen binnen. In de publieke sfeer 
heb je minder rechten; je moet je aanpassen en een goed evenwicht vinden. In de US mag 
je op straat niet tonen dat je lesbisch bent, dat mag enkel in de privésfeer. Volgens Martha 
Nussbaum is dat discriminatie. In de praktijk werkt dat ook niet.  

• Je moet rationeel een beslissing nemen. Maar dat lukt ook niet, want daar hebben we geen 
tijd voor. We hebben geen tijd om de kleine lettertjes te lezen. Bovendien zijn mensen geen 
rationele machines. Zelfcontrole is dus een illusie. Dus: bedrijven hebben het voor het 
zeggen en wij hebben de illusie dat we controleren. 

• Er is ook nog zoiets als het recht om te dwalen. Er zijn van die dingen waarvan we niet 
willen dat het grote publiek die tot in de eeuwigheid weet. We willen kunnen 
experimenteren, uitproberen, testen zonder dat iedereen op de vingers zit te kijken.  

Dat laatste beschermen is nog mogelijk, maar die eerste drie opvattingen zijn moeilijker. 
Julian Assange heeft een boek geschreven (the mathematical road to the future) waarin hij 
informatie beschouwt als materie, deeltjes en die veranderen als je ze ordent en verspreidt: 
informatie moet vloeien zoals een vloeistof. Het probleem is dat betekenis van informatie 
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afhankelijk is van de context (als je informatie in een andere context plaatst, is dat eigenlijk 
hetzelfde als informatie vervalsen, vb. foto van 9/11). 
Het wordt nog complexer wanneer je het duizendvoud van informatie uit haar context haalt en in 
een nieuwe context samenvoegt. Dan creëer je een bepaald profiel waarbij je niet zeker bent dat 
dat die persoon is. Wat doen we daarmee? 
Wellicht is er een vertaalslag nodig (leren wat betrouwbaar is, wat vals is, enz.) We moeten die 
democratisch, gezamenlijk beslissen. 

6. De heer mr. Drs. Bart van der Sloot: “Het is waarschijnlijk te laat om aan Google te vragen 
om je gezicht te laten uitvegen wanneer je op Google Streetview zichtbaar bent met een 
opblaaspop onder de arm.” 

Privacy is geen nieuw recht, het is net het oudste recht dat bestaat (denk maar aan bescherming 
van integriteit, enz.). Privaatrecht (afschermen staat-burger) is iets anders dan 
gegevensbescherming, want die twee hebben een heel andere logica. Privaatrecht gaat eigenlijk 
over het afschermen in verticale richting (staat vs. burger), terwijl gegevensbescherming gaat over 
horizontale controle (wie heeft toegang tot die informatie). 
Google Street view toont alles wat publiek is, maar het probleem is dat het moeilijk te 
onderscheiden is wat publiek is (mag je over de haag kijken?). Google Streetview toont niets in de 
privésfeer, geen legereenheden en ook niet Google ’s eigen bedrijven. Toch geeft dit problemen: 
iemand kan ontdekken dat zijn/haar partner vreemd gaat wanneer die partner met iemand anders 
staat te kussen op Street view, enz. In se gaat het hierover: kan je op basis van 
persoonsgegevens iemand identificeren: ja, dat kan je bijna altijd. Zeker als je iemand redelijk 
goed kent, dan herkent die je heel gemakkelijk aan je kapsel, postuur, enz. Google verwerkt dus 
veel persoonlijke gegevens en dat kan enkel met een specifiek, helder beschreven doel en Google 
mag die informatie niet gebruiken voor een ander doel. Er moet dus een doel zijn om die 
persoonlijke gegevens te verwerken. Bij Google is dat doel een dienstverlening aan hun klanten.  

• Maar is het echt noodzakelijk om zoveel persoonlijke gegevens te verwerken om die 
dienst te kunnen verlenen? Is dat allemaal nodig? Is het doel nog proportioneel met die 
verwerking? 

• Consent van in het begin: Google kondigde aanvankelijk aan wanneer en waar ze zouden 
komen foto’s nemen, dus als je het niet wenste, moest je maar uit de buurt blijven. Vooral 
in Duitsland kon men dus kiezen om zijn huis (niet zijn persoon) uit te vagen op Google 
Streetview. Je gezicht onherkenbaar laten maken is nogal zinloos, want zelfs zonder 
scherp gezicht ben je nog steeds herkenbaar. 

Het belangrijkste basisprincipe is doelbinding: Google verspreidt die informatie naar iedereen en 
we hebben geen controle over wat ermee gebeurt. Dat is duidelijk een inbreuk. Er wordt niet 
vertrouwelijk met die informatie omgegaan. Dat is een tweede inbreuk. Google is van een 
voorafgaand consent (opt in) overgeschakeld naar een opt out: je kan nadien je persoon laten 
uitvagen. Maar zelfs daaraan voldoet Google niet. Je kan moeilijk controleren waar je ergens op 
Street view zichtbaar bent. Bovendien is het meestal al te laat wanneer je bv. op Street view 
zichtbaar bent met een opblaaspop onder de arm… 
 
 

 


