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Als we het over privacy hebben, gaat 
het vaak over het bekende dilemma 

privacy en veiligheid: welke van die twee 
gaat voor? Maar ook op andere gebieden 
willen we niet dat iedereen alles van ons 
weet, ook al zeggen we dat we niets te 
verbergen hebben. Uit onderzoek1 blijkt dat 
maar liefst 84 procent van de Nederlanders 
zich zorgen maakt over de bescherming 

van hun persoonsgegevens. Grote kans dat 
jij daar ook weleens over nagedacht hebt, 
dus. En misschien heb je al veel geregeld 
om jouw gegevens zoveel mogelijk te 
beschermen. Maar wat betekent privacy 
voor de samenleving? 

Privacy is niet alleen onderwerp van 
gesprek, maar ook een grondrecht.  

Sinds 1983 wordt in artikel 10 van de 
Grondwet gesproken over ‘de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer.’ Het artikel 
is bedoeld om de persoonlijke levenssfeer 
in beginsel te eerbiedigen, tenzij er 
redenen zijn om dat niet te doen. De 
burger heeft hierdoor veel ruimte waar  
de overheid niet zomaar aan mag komen. 
Maar ook bedrijven mogen daar niet 
zomaar inbreuk op maken. 

Het recht op privacy is dus een belangrijk 
recht in een democratische rechtsstaat. 
Tegelijkertijd zien we ook dat burgers 
veel van de overheid vragen: de laatste 
decennia wil de burger steeds meer 
voorzieningen van de overheid. Om die 
overheidstaken goed uit te kunnen voeren, 
moeten er gegevens worden geregistreerd. 
Daarnaast moet het grondrecht steeds 
worden afgezet tegen andere grondrechten 
en belangen. Meer eisen aan privacy zorgt 
voor een grotere druk voor bedrijven en 
kleine instellingen. Het recht op privacy is 
dus even belangrijk als ingewikkeld. 

In politiek Den Haag gaat het regelmatig 
over privacy. Maar het onderwerp wordt 
ook vaak over het hoofd gezien of 
afgedaan met bekende oneliners. SGP-
jongeren vindt privacy een belangrijk 

thema waar consistent beleid voor nodig 
is in een snel veranderende en steeds 
verder digitaliserende wereld, zodat er 
ook op nieuwe ontwikkelingen adequaat 
gereageerd kan worden en de burger daar 
goed over wordt geïnformeerd.  

In dit manifest geven we graag een aanzet 
voor dat beleid. Dat doen we door eerst 
dieper te graven: wat is privacy precies en 
welke weging heeft het recht op privacy 
tegenover andere grondrechten? Daarna 
bekijken we hoe privacy vorm kan krijgen 
op verschillende beleidsterreinen, zoals 
zorg, binnenlandse en internationale 
veiligheid en sociaaleconomisch. Uiteraard 
bespreken we ook kort wat volgens ons de 
uitgangspunten horen te zijn voor burgers, 
bedrijven en de overheid.  

Waar we zijn, met wie we praten, hoe gezond we zijn, wat onze 
politieke voorkeur is, wie onze vrienden zijn, ons koopgedrag …  

allemaal gegevens die meer dan eens worden vastgelegd,  
vaak bijna ongemerkt. En sinds de komst van het internet meer 

dan ooit: we leggen zelf ook veel vast, maar weten vaak nauwelijks  
wat er met die gegevens gebeurt. 

A

INLEIDING

1.  Autoriteit Persoonsgegevens, ‘Nederland maakt zich zorgen over privacy’,  
 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/nederland-maakt-zich-zorgen-over-privacy. 

SGP-jongeren vindt 

privacy een belangrijk  

thema waar consistent  

beleid voor nodig is.

''
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1.1 Wat is privacy? 
Het begrip ‘privacy’ is niet zo 
makkelijk uit te leggen. Het woorden-

boek van Van Dale geeft bijvoorbeeld drie 
betekenissen (persoonlijke levenssfeer; 
geheimhouding, stilte, beslotenheid; 
afzondering).2 Maar dat zijn betekenissen 
die elkaar niet per se overlappen. Als je 
denkt aan privacy, denk je niet direct 

aan stilte. En wat is een persoonlijke 
levenssfeer precies? 

Een zoektocht op het wereldwijde web 
levert nog heel veel andere defi nities op, 
zoals persoonlijke vrijheid; het recht om 
geen last te hebben van andere mensen, 
het recht om bepaalde zaken, zoals ideeën, 

gegevens of huiselijke aangelegenheden 
voor zichzelf oftewel privé te houden; 
persoonlijke levenssfeer of eigenruimte; 
gelegenheid om zich ongehinderd af te 
zonderen; de afwezigheid van informatie 
over onszelf bij anderen en het verbod 
aan anderen om zonder onze toestemming 
die informatie te verwerven; zeggenschap 
over onze persoonsgegevens; bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer; het recht 
zijn eigen leven te leiden met zo weinig 
mogelijk inmenging van buitenaf. 

Misschien is de laatste defi nitie nog wel 
het duidelijkst. Privacy trekt een grens: tot 
hier en niet verder, dit is van mij. En zo’n 
grens is gerechtvaardigd: je hebt er recht 
op. In allerlei verdragen en wetten is dit 
vastgelegd. Je kunt jezelf erop beroepen bij 
de rechter. 

Hoewel het dus lastig uit te leggen is wat 
privacy is, betekent dat niet direct dat het 
een complex begrip is, zegt C. Cuijpers: 

“Privacy is een onderwerp dat de afgelopen 
jaren in allerlei politieke discussies en 
wetenschappelijke verhandelingen naar 
voren wordt gebracht. In de kern draaien 
veel van deze discussies en verhandelingen 
om de vraag wat het begrip privacy precies 
omvat en hoe in de praktijk invulling 
gegeven dient te worden aan de rechten en 
plichten die met dit begrip samenhangen. 
De reden waarom het duiden van het 
begrip privacy als complex ervaren wordt, 
is gelegen in het feit dat privacy moeilijk 
op zichzelf beschouwd kan worden, maar 

afhankelijk is van de context waarbinnen 
het geplaatst wordt.”3

Privacy is niet per se een complex, 
maar een contextafhankelijk begrip: in 
verschillende situaties krijgt het een 
verschillende betekenis. Privacy in de 
zorg ‘werkt’ bijvoorbeeld anders dan 
privacy bij de Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (AIVD). En privacy werkte 
anders in 1955 dan dat het in 2025 zal doen.
In dit manifest willen we privacy daarom 
van verschillende kanten belichten. We 
kijken daarom eerst wat uitgebreider naar 
het begrip privacy in de geschiedenis. 
Daarna leggen we uit hoe het juridisch 
precies zit en wat er in ethisch 
opzicht te zeggen is over privacy. In de 
daaropvolgende hoofdstukken wordt 
de betekenis van privacy per relevant 
beleidsterrein behandeld. 

1.2 Privacy in historische context
Privacy heeft alles te maken met 
communiceren en leven met elkaar. Dat 
doen mensen al eeuwenlang. Maar vroeger 
sprak men eerst alleen tegen en over elkaar 
en was privacy nog niet zo belangrijk – 
hoewel ook woorden schade toe kunnen 
brengen als je iemands woorden bewust 
verdraait of roddelt. En er kunnen je ook 
dingen ter ore komen die niet voor jou 
bestemd zijn. Toch zien we dat met de 
komst van het schrift er veel duidelijker 
een behoefte aan privacy ontstaat. Het 
briefgeheim werd belangrijk: wat je schreef 
aan een geliefde was niet voor iedereen 
bestemd, ook niet voor nieuwsgierige 

Om onszelf uit te kunnen spreken over privacy, is belangrijk dat we 
vweten waar we het precies over hebben. Wat bedoelen we precies met 
privacy? Is dat steeds hetzelfde, of kan dat verschillen? Privacy lijkt iets 
van de laatste jaren, maar is dat ook zo? Kunnen we lessen trekken uit 
het verleden of moeten we steeds opnieuw naar privacy kijken, omdat 

privacy steeds meer onder druk komt te staan? 
Laten we bij het begin beginnen. 

H

1
VERDIEPING: WAT IS PRIVACY?

3.  C. Cuijpers, Privacy in context, https://www.jongbloed.nl/code/inkijkexemplaar/
 9789013040517/privacyregulering-in-theorie-en-praktijk-j.m.a.-berkvens.pdf. 

2.  Van Dale online woordenboek, https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/
 engels-nederlands/vertaling/privacy#.Xo3gYC2iEmI. 
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postbodes. De komst van de telefoon 
lijkt op het eerste gezicht wat minder 
opzienbarend, maar ook daar gaat het om 
bescherming van gesprekken die steeds 
meer op afstand plaatsvinden. Als je iets 
vertrouwelijks wilt vertellen aan iemand die 
ver bij je vandaan is, moet er net zo goed 
niemand met je mee kunnen luisteren. 
Oftewel: een soort fl uisteren op afstand.

Het was vroeger nodig dat de telefoniste 
meeluisterde om gesprekken te koppelen 
en te ontkoppelen en ook de postbode 
wist honderd jaar geleden veel van de 
bewoners in het dorp. De technologische 
mogelijkheden zorgden ervoor dat daarvoor 
ook steeds meer geheimhouding mogelijk 
was: nu kun je eenvoudig bellen via een 
beveiligde lijn zonder tussenkomst van een 
ander. 

Maar omdat we steeds meer gegevens 
uitwisselen binnen ons huis of ons kantoor, 
is ook de behoefte om te weten wát we 
precies uitwisselen, gegroeid. Omdat we 
minder in winkels kopen en onze politieke 
en religieuze voorkeur makkelijk ‘achter 
de voordeur’ kunnen blijven, terroristische 
aanslagen niet meer in kelders maar 
via fora worden bedacht en we te 
maken hebben met veel verschillende 
zorgverleners, zijn er allerlei mensen die 
informatie van ons willen weten, zoals 
bedrijven en de overheid. En: de wereld 
van computers, smartphones en internet 
biedt de mogelijkheid om informatie op 
te slaan. Dit vraagt dus ook om regulering, 
juist omdat die informatie vaak gevoelig ligt 

of in handen van mensen met verkeerde 
bedoelingen zou kunnen vallen. Privacy 
wordt dus steeds belangrijker. We zien 
daarom ook steeds meer regulering. Daar 
zoomen we nu verder op in. 

1.3 Privacy in de wet geregeld
In een democratische rechtstaat als de 
onze is het uitgangspunt dat burgers 
worden beschermd tegen machtsmisbruik 
van de overheid. Daarom kiezen zij de 
overheid zelf en moet de overheid zich aan 
de wet houden. De vrijheden en rechten 
van burgers zijn hierdoor gewaarborgd: 
deze mogen niet zomaar worden ingeperkt 
of afgenomen. De belangrijkste rechten en 
vrijheden zijn vastgelegd in artikel 10 van 
de Grondwet (zie kader).

Dit artikel is een klassiek grondrecht: 
de overheid moet zelf zoveel mogelijk 
terughoudend zijn, maar wel garanderen 
dat het recht op privacy echt wordt 
gewaarborgd. De overheid moet regels 
maken waardoor persoonsgegevens worden 
beschermd (lid 2) en moet vastleggen 
hoe iemand kan inzien wat over hem is 
vastgelegd en hoe deze gegevens worden 
gebruikt (lid 3) en mag regels maken 
die inbreuk maken op de persoonlijke 
levenssfeer. Er moet dus eerst een 
wettelijke basis zijn vóór de overheid, 
bedrijven of andere burgers jouw gegevens 
mogen verzamelen. 

Bij iedere inbreuk wordt steeds 
afgewogen of deze voldoet aan de eisen 
van proportionaliteit, subsidiariteit en 

doeltreffendheid. Staat het belang in 
verhouding tot de inbreuk? Is dit de beste 
manier om het te bereiken, of zijn er nog 
andere manieren die wellicht een minder 
grote inbreuk maken? En bereik ik met de 
inbreuk wat ik wil bereiken? We mogen 
niet zomaar doorlopend worden gevolgd 
door de overheid, bijvoorbeeld, tenzij er 
een gevaar is voor de (nationale of lokale) 
veiligheid. Denk aan het dragen van een 
enkelband bij een locatieverbod. 

1.4 Europees Verdrag en 
Handvest Grondrechten 
De eisen van proportionaliteit, subsidiariteit 
en doeltreffendheid zijn vooral herkenbaar 
in en afkomstig van Europese rechtspraak. 
Bijna tegelijkertijd met het herzien van de 
Grondwet in 1983, toen het huidige artikel 
10 is ontstaan, ontwikkelde het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens zich 

over de omvang van het recht op respect 
voor het privéleven van het individu, zoals 
beschreven in artikel 8 van het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens 
(EVRM), in relatie tot de opslag en het 
gebruik van persoonsgegevens. 

Ook in de Europese Unie verdiende 
het onderwerp veel aandacht. Al sinds 
ongeveer 1975 is het Europees Parlement 
nadrukkelijk bezig met de gevaren voor het 
individu die de informatiemaatschappij 
met zich mee zou kunnen brengen. In 
1995 werd een richtlijn vastgesteld om 
wetgeving in alle Europese landen zoveel 
mogelijk in overeenstemming te brengen. 
Er werd een minimum en maximum aan 
bescherming vastgelegd, maar landen 
moesten zelf nog wel hun eigen regelgeving 
maken. Vanaf 2018 is dit veranderd: 
sindsdien geldt de Algemene Verordening 

Iedereen heeft, behoudens 

bij of krachtens de wet te 

stellen beperkingen, recht 

op eerbiediging van zijn 

persoonlijke levenssfeer. 

De wet stelt regels ter 

bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer in verband met het 

vastleggen en verstrekken van 

persoonsgegevens.

1. 

2.   

3.

   

De wet stelt regels inzake 

de aanspraken van personen 

op kennisneming van over 

hen vastgelegde gegevens en 

van het gebruik dat daarvan 

wordt gemaakt, alsmede op 

verbetering van zodanige 

gegevens. 

 PRIVACY IN DE GRONDWET (ARTIKEL 10)
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Gegevensbescherming (AVG), die ook wel 
General Data Protection Regulation (GDPR) 
wordt genoemd. Dit is privacywetgeving die 
door de lidstaten van de Europese Unie 
is vastgesteld en geldt dus overal in de 
Europese Unie. Door de inwerkingtreding 
van de AVG krijgen burgers meer 
mogelijkheden om voor zichzelf op te 
komen bij de verwerking van gegevens. 
Voor bedrijven en organisaties betekent de 
introductie van de AVG meer verplichtingen 
en verantwoordelijkheid. Het recht op 
privacy is ook nog vastgelegd in artikel 8 
van het Handvest van de Grondrechten van 
de Europese Unie. 

In het hoofdstuk over privacy internationaal 
werken we het internationale recht verder 
uit, inclusief de dilemma’s die daarbij 
komen kijken. En natuurlijk zul je door het 
manifest heen ook nog andere wetgeving 
tegenkomen.

Het recht op privacy is dus behoorlijk goed 
verankerd. Maar wat betekent dat in de 
praktijk van alledag? Hoe is het recht op 
privacy precies beschermd in het dagelijks 
leven? 

1.5 Privacy in Nederland: de praktijk 
Ook in Nederland geldt de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming, 
sinds 25 mei 2018. In de AVG wordt vooral 
geregeld hoe organisaties zich moeten 
gedragen tegenover burgers. Zo moeten 
organisaties kunnen bewijzen dat zij 
geldige toestemming hebben gekregen 
voor het verwerken van persoonsgegevens 
en moet het voor burgers net zo makkelijk 
zijn om hun toestemming in te trekken 
als om die te geven. Verwerk je als bedrijf 
of vereniging gevoelige informatie, zoals 
politieke voorkeur, etniciteit of religie? 
Dan moet je extra maatregelen nemen. 
Een organisatie moet kunnen aantonen 
dat men zich aan de AVG houdt, terwijl de 
burger vooral rechten heeft: iemand kan 
bijvoorbeeld eisen dat een organisatie 
verwijdering van persoonsgegevens 
doorgeeft aan alle andere organisaties 
die zijn of haar gegevens van deze 
organisatie hebben verkregen. 
Bijvoorbeeld als je een abonnement op 
een tijdschrift hebt opgezegd: zowel de 
abonnementsverstrekker als de verzender 
van het tijdschrift horen dan jouw gegevens 
te verwijderen. 

De bescherming van de burger tegenover 
de overheid is niet in een centrale 
wet vastgelegd, maar is verweven in 

verschillende artikelen. Dat zie je het 
duidelijkst in het strafrecht; denk aan de 
al eerder genoemde enkelband. Maar ook 
in andere wetgeving is er aandacht voor 
privacy. Denk aan de uitvoering van taken 
in het sociaal domein in een gemeente. 
Hierbij worden veel gegevens verwerkt die 
gevoelig zijn, zoals medische gegevens, 
en samengewerkt met verschillende 
organisaties. Alle overheden zijn verplicht 
om zich aan de AVG en de Uitvoeringswet 
AVG, waarin nog 
extra regels 
voor Nederland 
zijn vastgelegd, 
te houden. Dit 
betekent dat het 
uitgangspunt is dat 
niet meer gegevens 
worden verstrekt 
dan noodzakelijk.
 
Toezichthouder 
Burgers kunnen 
zelf veel doen 
om hun privacy te beschermen, maar 
weten niet altijd precies wat er wel en 
niet verwerkt mag worden of welke 
organisatie hun gegevens verwerkt. 
In Nederland is een toezichthouder 
aangesteld die de bescherming van 
persoonsgegevens bevordert en bewaakt: 
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
De AP controleert zowel overheid als 
bedrijven. Ze is daarin niet tandeloos: als 
zelfstandig bestuursorgaan kan ze boetes 
opleggen als overheid of bedrijf zich niet 
aan de regels houdt. Daarnaast mag de 

AP uit eigen beweging onderzoek doen en 
kan er geadviseerd worden over wet- en 
regelgeving. 

Sinds de inwerkingtreding van de AVG staat 
de bescherming van persoonsgegevens 
volop in de belangstelling. De AVG heeft 
consequenties voor toezicht, verwerking, 
informatierechten en transparantie. Maar 
wat betreft rechtsbescherming blijft 
alles bij het oude: de wetgever heeft in 

de Uitvoeringswet 
AVG het systeem voor 
rechtsbescherming 
gekopieerd uit 
de oude wet, de 
Wet bescherming 
persoonsgegevens, 
vanwege tijdnood. 
Ten tijde van de 
oude wet zijn er al 
rechtsbeschermings-
problemen 
geconstateerd: 
het bestuursrecht 

sluit niet goed aan bij het gegevens-
beschermingsrecht. Daardoor komen  
vooral burgers die willen weten wat de 
overheid van hén weet, in de problemen. 

Maar waarom is dat belangrijk? Is het wel 
goed dat we zo gericht zijn op onze privacy?  

Daarvoor moeten we eerst inzoomen 
waarom privacy belangrijk is en wat de 
Bijbel daarmee te maken heeft.

Burgers kunnen zelf veel 

doen om hun privacy te 

beschermen, maar weten 

niet altijd precies wat 

er wel en niet verwerkt 

mag worden of welke 

organisatie hun gegevens 

verwerkt.

''
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2.1 Privacy in de bijbel? Jazeker! 
Al in het eerste hoofdstuk van de 
Bijbel gaat het over privacy. In Genesis 

2 spreekt God tot Adam en Eva. Hij verbood 
hen te eten van de boom van kennis van 
goed en kwaad. Later in Genesis 3 lezen we 
dat Adam en Eva ongehoorzaam zijn aan 
de Heere en eten van de boom van kennis 
van goed en kwaad. Zij ontdekten dat zij 

naakt waren (Gen 3:7). Wanneer God hen 
riep werden zij ‘zeer bevreesd’ en besloten 
zich te verbergen. God had echter al gezien 
dat Adam en Eva ongehoorzaam waren en 
hierop volgde de zondeval. 

De Bijbel stelt privacy dus in een heel 
ander licht. Waar we ons in het dagelijks 
leven druk kunnen maken over wie onze 

data wel of niet mag zien, waar we onze 
persoonsgegevens achterlaten of wie ons 
adres kan achterhalen, met Spreuken 15 
belijden we dat er Eén is die alles weet en 
alles ziet: 

“De ogen des HEEREN zijn in alle plaatsen, 
beschouwende de kwaden en de goeden.”

Dit laat zien, evenals dat Psalm 139 ons dat 
laat zien, dat we niets kunnen doen zonder 
dat God het weet. Toch mogen we dit niet 
zien als inbreuk op onze privacy, omdat 
ons leven van Hem en in Zijn hand is. Met 
Zijn alziend oog waakt Hij over ons, als een 
moeder over haar kinderen. Hij weet alles 
van ons. In dit opzicht is privacy dus een 
relatief begrip.

Dit alles neemt niet weg dat er op een 
zorgvuldige manier moeten worden 
omgegaan met de privacy van mensen. 
Niet alles hoeft open en bloot op tafel te 
liggen. Zelfs niet voor de overheid. Door 
de zondeval zie je ook dat mensen elkaar 
kwaad kunnen doen doordat ze dingen 
van elkaar weten. We mogen onszelf daar 

dus ook tegen beschermen. Er zijn dingen 
die horen bij de uniciteit van jou als mens 
zoals God je heeft geschapen. Het is goed 
recht om die zaken voor je te houden en je 
niet zomaar – door middel van het delen 
van gegevens – te ‘verkopen’ aan bedrijven. 

Een ander ethisch aspect van privacy is de 
enorme macht die opgebouwd wordt met 
het verzamelen van gegevens. Gegevens 
van mensen is kennis over mensen en 
kennis is macht. Mogelijk ongevraagd en 
ongewild worden bedrijven, overheden en 
hackers die informatie over ons verzamelen 
zo steeds machtiger. En dat terwijl de 
overheid er juist is om ons veilig te leiden 
en te beschermen, als dienares van God 
(Romeinen 13). 

In het licht van de Bijbel is SGP-jongeren 
van mening dat we privacy relatief moeten 
bekijken en onze gegevens met de nodige 
voorzichtigheid moeten delen. 

Maar hoe doen we dat in de praktijk? Hoe 
belangrijk is privacy en hoe kunnen we dat 
op de beste manier afwegen? Deze vragen 
beantwoorden we eerst in het algemeen en 
daarna per relevant beleidsterrein.

2.2 Hoe belangrijk is privacy? 
Een veel gehoord argument is: “Als je niets 
te verbergen hebt, dan…”. In de praktijk 
blijkt dit toch wel iets gevoeliger te liggen. 
Als men zegt niets te hebben wat zij 
moeten verbergen, doelen zij waarschijnlijk 
op zaken die beschouwd kunnen worden 
als staatsgevaarlijk. 

Vanuit ethisch perspectief is er veel zeggen over privacy. De kernvraag 
is: is het goed om privacy te hebben? Of hoor je juist alles te delen? 

Dat heeft alles te maken met je ideeën over de wereld, met je normen 
en waarden. Als SGP-jongeren willen we vooral ingaan op hoe we de 

hoogste norm, Gods Woord, moeten toepassen op privacy. We gebruiken 
de Bijbel hiervoor omdat de Bijbel ons het verschil leert tussen goed 

en kwaad. De Bijbel leert ons veel op het gebied van privacy zonder het 
expliciet over privacy te hebben.

A

2
DE ETHISCHE ASPECTEN 

VAN PRIVACY
In het licht van de Bijbel 

is SGP-jongeren van 

mening dat we privacy 

relatief moeten bekijken 

en onze gegevens met de 

nodige voorzichtigheid 

moeten delen. 

''
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De meeste mensen hebben in dat opzicht 
(gelukkig) ook weinig te verbergen, maar 
toch heeft uiteindelijk iedereen wel een 
geheim. Denk bijvoorbeeld aan de pincode 
van je bankrekening of gezinszaken die 
liever binnen de muren van thuis worden 
gehouden. Verhalen uit de privésfeer 
kunnen al snel een eigen leven gaan 
leiden op de sociale media, in buurten of 
(kerkelijke) gemeenschappen. Een beeld 
over jou als persoon, je gezin of familie is 
dan ook snel gevormd en verhalen over een 
mug veranderen al snel in een olifant. Juist 
om deze zaken te voorkomen is het goed 
bepaalde mate van privacy te genieten. En 
is het begrijpelijk dat mensen in bepaalde 
mate zeer gesteld zijn op hun privacy.

Privacy is niet alleen een juridisch 
vraagstuk, maar heeft verschillende 
betekenissen voor verschillende mensen.  

Er zijn bijvoorbeeld mensen die 
wantrouwend tegenover de overheid 
staan en willen dat de overheid zo min 
mogelijk van hen weet. Dat geldt ook als 
zij bijvoorbeeld een strafblad hebben of 
schulden moeten aflossen. Het is dan 
prettig als niemand weet waar je woont. 
Aan de andere kant zijn er burgers die heel 
veel met de overheid te maken hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan mensen die veel 
zorg nodig hebben. We spreken dan vaak 
over ‘de overheid’ en ‘de gemeente’, terwijl 

daar heel veel regelgevende instanties 
achter schuil gaan. Zij vinden het juist fijn 
als er gegevens uitgewisseld worden, zodat 
zij niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven 
te vertellen. Deze burgers zijn alleen op 
zoek naar de beste zorg. 

Maar ook de verhouding tussen burgers 
en bedrijven kan heel divers zijn. Sommige 
burgers geven makkelijk online hun 
gegevens weg voor een gratis document, 
training of gadget. Veel mensen accepteren 
cookies zonder er écht over na te 
denken en een bewuste keuze te maken. 
Anderen zijn er juist heel bewust mee 
bezig: ze bestellen het liefst zo weinig 
mogelijk online, maken gebruik van een 
browser waarbij privacy prevaleert boven 
gebruiksgemak en wijzigen vaak hun 
wachtwoord. 

Zoals we gezien hebben, moet de 
overheid burgers beschermen voor 
onnodige inmenging. Maar van wie ga je 
dan precies uit? De burger die er zo min 
mogelijk mee bezig wil zijn, of de burger 
die juist veel actie onderneemt? Als je 
voor maximale bescherming kiest, kan dit 
problemen opleveren voor de voortgang 
voor bijvoorbeeld technische en medische 
mogelijkheden. Maar als je de burger veel 
eigen verantwoordelijkheid geeft, kunnen 
kwaadwillenden met net iets meer kennis 
dan de gemiddelde burger gemakkelijk hun 
gang gaan en bedrijven meer op de emotie 
van mensen inspelen. In de komende 
hoofdstukken werken we de dilemma’s per 
onderdeel uit. In de conclusie geven we het 
antwoord op bovenstaande vraag en geven 
we een aantal aanbevelingen. 

Privacy is niet alleen 

een juridisch vraagstuk, 

maar heeft verschillende 

betekenissen voor 

verschillende mensen.

''
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3.1 Verschillende burgers, 
verschillende behoeften 

Het is belangrijk om nogmaals 
op te merken dat we niet kunnen 

spreken over een homogene groep burgers. 
Sommige burgers zijn ondernemer en 
krijgen via verschillende kanten met 
regels te maken: enerzijds willen andere 
bedrijven hun data graag in bezit hebben. 
Veel ondernemers klagen bijvoorbeeld 
dat zij vaak door andere bedrijven 

worden gebeld omdat zij bij de Kamer van 
Koophandel staan ingeschreven, terwijl ze 
daar helemaal niet op zitten te wachten. 
Anderzijds wil zo’n ondernemer zelf ook 
wel inzichten opdoen over welke burger 
geïnteresseerd is in hun product of dienst 
aan de hand van beschikbare data over die 
burger. 

De burger zelf, als consument, wil vooral 
gebruikmaken van een product of dienst. 

Zijn eerste doel is dan niet het beschermen 
van zijn privacy, maar het verkrijgen van 
bezit. Handig als de pakketdienst weet waar 
jij woont, toch? 

Weer een andere burger behoort tot een 
kwetsbare doelgroep. Denk aan mensen die 
een uitkering ontvangen of burgers van wie 
de overheid data deelt in een ketenoverleg 
omdat zij hulp ontvangen van de gemeente. 
Of denk aan burgers in een verpleeghuis 
van wie een medisch dossier gemakkelijk 
door mensen ingezien kan worden die 
daartoe niet bevoegd zijn, enzovoort. Het 
is belangrijk dat in voorlichting en beleid 
deze verschillende doelgroepen worden 
onderscheiden en waar nodig zelfstandig 
worden benaderd. 

Uitgangspunten
De verwachting is dat het gebruik van data 
steeds meer zal gaan stijgen. Dit kan meer 
gemak opleveren voor de burger: denk 
aan de opkomst van slimme, zelfl erende 
apparaten. De mogelijkheden tot een 
inbreuk op privacy worden echter ook 
groter, waarmee de noodzaak stijgt dat 
burgers de risico’s en de waarde van hun 
persoonsgegevens kennen. Burgers maken 
zich vaak wel zorgen over privacy, maar 
handelen daar niet naar. Er is sprake van 
een privacy-paradox: apps die we het minst 
vertrouwen, zoals bepaalde social media, 
gebruiken we juist het meest.4 Dit is niet te 
ondervangen door nadere wetten en regels 
op te stellen, maar door fl ink te investeren 
in voorlichting. 

Voorlichting: twee zijden
Voor wie een beetje zoekvaardig is op het 
internet, zijn er al genoeg tips te vinden. 
Het veilig bewaren van je wachtwoord of 
het gebruiken van een veilige zoekmachine 
is echter bij lange na niet voldoende om 
het onderwerp ‘privacy’ recht te doen. 
Daarnaast worden daarmee burgers die 
niet zelf op zoek gaan, niet bereikt. De 
overheid zelf kan de burger het beste 
voorlichten over wat privacy betekent, hoe 
hij of zij met privacy om kan gaan en waar 
vragen gesteld kunnen worden. De overheid 
is namelijk degene die grotendeels bepaalt 
wat wel en niet mag. 

Tegelijkertijd maakt de overheid zelf ook 
inbreuken op de privacy van burgers, 
bijvoorbeeld in het belang van de veiligheid 
door cameratoezicht op de openbare weg 
of in het opvragen van gegevens voor de 
Belastingdienst. Daarom moet de overheid 
zelf ook goed bereikbaar zijn als het gaat 
om privacyvragen. Duidelijk moet zijn 
waarom en hoe er inbreuk gemaakt wordt 
op de privacy, hoe de burger daartegen 
kan protesteren, waar hij zijn gegevens in 
kan zien en waarom bepaalde gegevens 
juist niet worden verstrekt. Het zou daarom 
goed zijn als er binnen iedere gemeente 
een speciale afdeling wordt opgericht die 
zich bezighoudt met privacygerelateerde 
zaken. Enerzijds om openheid van zaken te 
kunnen geven als burgers daar om vragen, 
anderzijds om er op toe te zien dat er 
geen onrechtmatigheden plaatsvinden met 
gegevens van personen.

Iedere burger in Nederland heeft het recht op privacy. Maar wat 
betekent dat precies? Mag een burger zelf bepalen hoeveel privacy 

hij heeft? Is het erg als bedrijven veel van je weten? Sommige burgers 
zeggen dat ze niets te verbergen hebben, anderen zijn heel voorzichtig 

met het weggeven van data of vermoeden dat overheid en bedrijven 
samenspannen tegen de burger. 

H

3
BURGER, OVERHEID EN BEDRIJVEN 

4.  https://www.trouw.nl/nieuws/nieuw-kabinet-zal-burgers-meer-privacy-bewust-moeten-maken~b9282ced/. 
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3.2 Bedrijf en burger: 
wie is er belangrijk(er)? 
Bedrijven vormen een belangrijke 
kracht in de samenleving. Ondernemers 
specialiseren zich en kunnen daardoor 
in allerlei behoeften voorzien waar een 
burger zelf niet de kennis van heeft. Maar 
dan moet de ondernemer wel eerst weten 
welke behoeften de burger heeft. Hij wil 
daarom zoveel mogelijk van de burger te 
weten komen. Maar dat is niet zijn enige 
doel: hij moet ook in zijn eigen onderhoud 
voorzien en daarom winst maken. Hier 
kunnen dus belangen gaan botsen. Een 
burger kan heel vatbaar zijn voor beloften 
die een bedrijf maakt. Hij maakt de 
afweging: is de aanbieding goed genoeg om 
mijn gegevens daarvoor in ruil te geven? 
Af en toe een e-mail in de spambox is 
lastig, maar een burger kan door verkoop 
van zijn gegevens zonder dat hij het 
weet ook echt in de problemen komen. 

Zeker als bedrijven gegevens aan elkaar 
doorverkopen en het voor de burger niet 
duidelijk is dat hij daarvoor toestemming 
heeft gegeven. Algemene voorwaarden zijn 
vaak ingewikkeld opgesteld en veel mensen 
vinden het te veel moeite kosten om die te 
lezen. 

De overheid moet de individuele burger 
beschermen tegen een te grote inbreuk 
op de privacy, ook als de burger hier 
onbewust zelf onvoorzichtig mee omgaat. 
Tegelijkertijd kan het opleggen van veel 
regels aan bedrijven of organisaties ervoor 
zorgen dat het beter samenleven wordt 
bemoeilijkt. We willen dat daarom, kijkend 
naar de toekomst, verder uitwerken: welke 
privacyvragen brengt innovatie met zich 
mee? 

Een burger  

kan heel vatbaar 

zijn voor beloften

die een bedrijf  

maakt.

''
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Innovatie vindt voor een belangrijk 
deel plaats in de sectoren 

gezondheidszorg, techniek en ICT. 
Als het gaat om de gezondheidszorg is 
de samenwerking tussen de Erasmus 
Universiteit, Technische Universiteit Delft 
en de Universiteit Leiden een bekend 
voorbeeld. Innovatie in de technische 
sector vindt bijvoorbeeld plaats in 
Brainport Eindhoven. Als het gaat om 
ICT is het gebruik van big data een bekend 
en goed voorbeeld.
Als het gaat om innovatie mag SGP-
jongeren kritisch zijn op het 
vooruitgangsgeloof wat hier vaak mee 

gepaard gaat. Maar het is, ook als SGP-
jongeren, belangrijk om te erkennen dat 
innovatie ook bijdraagt aan onze welvaart 
en gezondheid. Innovatie maakt dingen 
mogelijk die we in het verleden niet 
konden. We hebben de opdracht om goed 
voor elkaar en de aarde te zorgen. Als we 
daar op een betere manier mee om kunnen 
gaan, is het niet goed om stil te blijven 
zitten. 

4.1 Innovatie en privacy
Innovatie kan gepaard gaan met een 
beperking van de privacy van burgers en 
klanten. Het analyseren van medische 

gegevens van patiënten kan ervoor zorgen 
dat er gezondheidswinst wordt behaald. 
Tegelijkertijd zijn de persoonlijke gegevens 
van de patiënt daarmee wel bekend bij de 
onderzoeker.

De analyse van data kan bedrijven 
ook informatie gegeven hoe zij hun 
winst kunnen vergroten of uit welke 
leeftijdscategorieën hun klantenbestand is 
opgebouwd.

Het is heel belangrijk om bij innovatie te 
beseffen wie de beschikking heeft over 
welke data. Onderzoekers en start-ups gaan 
anders om met data dan grote bedrijven. 
Bedrijven als Google en Apple maken 
producten waarvan burgers ook afhankelijk 
zijn. Dat geeft zulke bedrijven veel meer 
macht dan onderzoekers. Zulke bedrijven 
kunnen burgers vragen steeds meer privacy 
op te geven om van hun producten gebruik 
te mogen blijven maken. Tegelijkertijd zijn 
dat ook bedrijven die kunnen zorgen voor 
echte innovatie. En kleine bedrijven zijn 
enorm belangrijk om een samenleving 
draaiende te houden zonder alleen 
afhankelijk te zijn van multinationals. 

Privacy is geen breekpunt
Al met al kom je uit op een heel 
genuanceerd verhaal, veel meer dan 
je in eerste instantie misschien denkt. 
Aan de waarde privacy wordt in de 
huidige maatschappij enorm veel waarde 
toegekend. Maar de waarde is niet een 
zelfstandig. Ze moet altijd in relatie worden 
gezien tot andere waarden, zoals goede 

gezondheid, toenemende welvaart of 
meer veiligheid. Daarom is het van belang 
om privacy altijd in relatie te blijven zien 
tot deze andere waarden. Dat zal altijd 
ook om een bepaalde afweging vragen. 
Dat vraagt allereerst om het maximaal 
haalbare voor de privacy, maar privacy 
mag geen onnodige belemmering vragen 
voor toenemende gezondheid of voor extra 
welvaart. Over toenemende gezondheid 
schrijven we meer in het hoofdstuk over 
privacy en de zorg.  

Eerst maken we nog een ander uitstapje. 
We weten nu welke verschillende belangen 
er kunnen spelen: waarvoor gebruik je 
gegevens? Wat wil je weten, wat geef je weg 
een waarom? Die belangen staan niet op 
zichzelf, maar zijn verweven in het netwerk 
om ons heen, breder nog: in de hele 
samenleving. Je kunt verschillende rollen 
aannemen: de ene keer ben je ondernemer, 
de andere keer ben je burger. Je kunt ook 
tot een andere belangenafweging komen. 
Vind je het normaal gesproken belangrijk 
dat de overheid niet al je Whatsapp-
berichten kan lezen, dan kan het zijn dat je 
daar wat minder waarde aan hecht als een 
terroristische aanslagpleger moet worden 
gezocht en het juist belangrijk is om 
zoveel mogelijk Whatsapp-berichten van 
Nederlanders te doorzoeken. Juist daarom 
is het belangrijk dat we daarover nadenken 
als er nog geen sprake is van zo’n 
crisissituatie. Hoe gaan we om met privacy 
internationaal en privacy in Nederland? 
En wat zouden we moeten doen? Daar gaan 
de twee volgende hoofdstukken over. 

Innovatie levert een belangrijke bijdrage aan economische en 
maatschappelijke vooruitgang. Door innovaties uit het verleden heeft 
Nederland het huidige welstandsniveau kunnen bereiken. Daarom is 

innovatie erg belangrijk voor een land, om ook in de toekomst zichzelf 
in economisch opzicht te kunnen handhaven.

I

4
INNOVATIE
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5.1 Internationale verdragen
Verenigde Naties

In 1966 wordt het ‘Internationaal 
verdrag inzake burgerrechten en 

politieke rechten’ geïnitieerd door de VN. 
In artikel 17 wordt het belang van privacy 
benadrukt (zie kader).5

Mede op basis van dit artikel heeft de VN in 
2018 het rapport ‘The right to privacy in the 
digital age’ uitgebracht.6 In dit rapport wordt 

het belang van privacy als een mensenrecht 
en de verantwoordelijkheid van bedrijven 
en overheden in deze beschreven. 
Zodoende is privacy nadrukkelijk aanwezig 
op de agenda van de Verenigde Naties. 

Raad van Europa
Ook de Raad van Europa heeft veel gedaan 
op het gebied van privacy. Het ‘Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden’ van 

4 november 1950, is een verdrag dat 47 
lidstaten van de Raad van Europa hebben 
ondertekend. Artikel 8 van het verdrag 
benadrukt het ‘recht op respect voor zijn 
privéleven, familie- en gezinsleven, zijn 
woning, en zijn correspondentie.’ Een ander 
verdrag van de Raad, namelijk Verdrag 108 
van de Raad van Europa van 28 januari 
1981, diende tot bescherming van personen 
met betrekking tot de geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens. 
Dit is het eerste juridisch bindende 
internationale instrument op het gebied 
van bescherming van privacy. Doel van 
dit verdrag was om het recht op privacy 
in de geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens te beschermen.7 De Raad 
van Europa heeft dus een belangrijke rol 
gehad in de vorming van het privacy beleid. 

Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
De Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling is een 
samenwerkingsverband van 37 landen 
om het economisch en sociaal beleid van 
landen te ontwikkelen. Deze organisatie zag 
het belang van het grondrecht op privacy 
en dit leidde in 1980 tot de zogenoemde 
guidelines. Deze principes werden in 
2013 herzien en luiden achtereenvolgens: 
limitering van dataverzameling, 
gegevenskwaliteit, doelbinding, limitering 
van gebruik van gegevens, beveiliging van 
gegevens, transparantie, participatie van 
de individu en verantwoording. Met deze 
basisprincipes heeft de OESO een groot 
aandeel gehad in de totstandkoming van 
privacybeleid en wetgeving. 

Europese Unie
Mede op basis van Verdrag 108 van de Raad 
van Europa en de guidelines van de OESO 
werd de Databeschermingsrichtlijn door 
de Europese Unie ingevoerd. Deze is op 
25 mei 2016 vervangen door de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
en in 2018 is deze verordening omgezet 
in nationale wetgeving. Het doel van 
de AVG is een betere balans te creëren 
tussen de bescherming van privacy 
en het bewerkstelligen van een veilige 
samenleving. Praktisch betekent dit onder 
andere dat data meer geanonimiseerd 
wordt, burgers meer en gemakkelijker 
toegang tot hun eigen data krijgen en het 
recht hebben om ‘vergeten’ te worden. 
Anderzijds bevat deze regelgeving 

Privacy is in internationaal opzicht een spraakmakend onderwerp. 
In dit hoofdstuk worden een aantal hoofdlijnen op dit gebied 

uitgewerkt. Allereerst zal worden beschreven welke rol verschillende 
internationale organisaties en hun verdragen spelen in de bescherming 

van gegevens. Vanuit deze basis zal er vervolgens worden ingegaan 
op informatieoverdracht tussen landen en hun diensten. Daarna komt 

het belang van data naar voren, en de consequenties die dit heeft 
op privacy. Tenslotte wordt er ingegaan op digitale oorlogsvoering. 
Zodoende zal de visie van de SGP-jongeren naar voren komen over 

belangrijke internationale thema’s die met privacy te maken. 

I
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PRIVACY INTERNATIONAAL

Niemand mag worden 

onderworpen aan 

willekeurige of 

onwettige inmenging in 

zijn privéleven, zijn 

gezinsleven, zijn huis en 

zijn briefwisseling, noch 

aan onwettige aantasting 

van zijn eer en goede naam. 

Eenieder heeft recht op 

bescherming door de wet 

tegen zodanige inmenging 

of aantasting.

1. 

2.   

ARTIKEL 17 VN-VERDRAG

5.  Verenigde Naties, ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’, https://www.ohchr.org/
 EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/dut.pdf.
6.  Verenigde Naties, ‘The right to privacy in the digital age’, https://documents-dds-ny.un.org/
 doc/UNDOC/GEN/G18/239/58/PDF/G1823958.pdf?OpenElement.

7.   Europees parlement, ‘Bescherming van de persoonsgegevens’, https://www.europarl.europa.eu/
 factsheets/nl/sheet/157/bescherming-van-persoonsgegevens. 
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ook instrumenten om de veiligheid te 
bevorderen. Zo kunnen veiligheidsdiensten 
gemakkelijker persoonlijke data uitwisselen, 
mits dat op een veilige manier mogelijk is.8 
Daarnaast heeft de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming invloed op bedrijven 
die gevestigd zijn binnen de EU. Deze 
bedrijven mogen namelijk alleen gegevens 
vanuit Europa doorgeven aan landen die 
geen deel uit maken van de Europese Unie, 
als bekend is dat het land de gegevens 
voldoende beschermt. De EU heeft op 
deze manier wereldwijd een standaard 
neergezet voor gegevensbescherming, want 
ook Amerikaanse bedrijven als Facebook 
moeten hieraan voldoend. Zodoende is de 
AVG vandaag de dag het meest invloedrijke 
instrument om privacy van burgers van 
Europese landen te beschermen.
 
Tenslotte wordt er door de EU gewerkt 
aan een ‘nieuw’ instrument: de 

e-privacyverordening (ePV). Dit is bedoeld 
als specifieke aanvulling (‘lex specialis’) 
op de AVG en richt zich op bescherming 
van elektronische communicatiegegevens. 
Daarom is het vooral van toepassing op 
telecombedrijven, maar de bedoeling is 
om ook diensten als Skype, Facebook en 
WhatsApp hieronder te laten vallen. Het 
is op dat gebied een specifieke uitwerking 
van algemene bepalingen van de AVG. De 
ePV is als concept beschikbaar, maar nog 
niet aangenomen. De onderwerpen van de 
ePV waren al geregeld in een richtlijn (die 
in nationaal recht omgezet moet worden), 
maar zodra het in een verordening staat is 
het dus direct toepasselijk in de lidstaten. 
De Europese Unie heeft de privacy hoog op 
de agenda heeft staan.9

5.2 Informatieoverdracht tussen 
landen en diensten
Gegevens houden zich niet aan 
landsgrenzen, maar dit is niet per 
definitie onaanvaardbaar. Als het gaat om 
dataoverdracht tussen veiligheidsdiensten 
kan het immers onvermijdelijk zijn om 
gegevens van een verdachte te delen. 
Dat is nu eenmaal de prijs die we voor 
veiligheid moeten betalen. Dit neemt 
niet weg dat er op een voorzichtige en 
verantwoorde manier met de gegevens 
moet worden omgegaan. Hier speelt 
het dilemma tussen enerzijds het recht 
op privacy, en anderzijds het recht op 
veiligheid en vrijheid van meningsuiting. 
Het is dan ook van belang dat er zorgvuldig 
met gegevens wordt omgegaan. Daarom 
is het goed dat, vanwege de regels in de 

AVG, gegevens alleen worden verstrekt 
aan landen waarvan het bekend is dat zij 
op een verantwoorde manier met data 
omgaan. Het mag duidelijk zijn dat landen 
als China en Rusland hier dus niet voor 
in aanmerking komen. Maar ook een 
land als de Verenigde Staten heeft weinig 
privacywetgeving. Het is niet voor niets dat 
het EU-VS privacyshield – de overeenkomst 
tussen VS en EU over de gegevens 
van EU-burgers die in de VS worden 
verwerkt – door het 
Europees Hof van 
Justitie ongeldig is 
verklaard.10 Deze 
voorzichtigheid in 
informatieoverdracht 
is gepast en doet 
recht aan het recht 
op privacy, zoals dat 
in de verschillende 
internationale 
verdragen is 
opgenomen. 
 
Europol en Eurojust
Om het belang van behoedzaamheid 
in dataoverdracht concreter te maken 
kan de Europese samenwerking in de 
analyse en verzameling van datagegevens 
als voorbeeld dienen. Het voornaamste 
instrument binnen de samenwerking 
tussen de politiediensten van de lidstaten 
van de Europese Unie is Europol. Daarnaast 
is een ander orgaan, genaamd Eurojust. Dit 
is een agentschap van de Europese Unie en 
ondersteunt de samenwerking tussen de 

gerechtelijke autoriteiten in de EU. Beide 
organen hebben als taak ernstige vormen 
van grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad binnen de EU te bestrijden. Hierbij 
kan worden gedacht aan menshandel, 
terrorisme, fraude en cybercrime. Europol 
en Eurojust moeten de autoriteiten in deze 
bestrijding ondersteunen, en analyseren 
en verzamelen hiervoor veel data.11 SGP-
jongeren vindt het belangrijk dat er tussen 
landen wordt samengewerkt in de analyse 

en verzameling van 
data om veiligheid te 
waarborgen. 

Desalniettemin is  
het ontzettend 
belangrijk dat dit om 
een verantwoorde en 
veilige manier gebeurt. 
Het is dan ook 
positief dat sinds  
1 mei 2017 de European 
Data Protection 
Supervisor (EDPS) – 
een onafhankelijke 

toezichthouder – toezicht houdt op de 
verwerking van gegevens binnen Europol.12 
Wel is het van belang dat ook nationale 
veiligheidsdiensten de controle houden 
over de data van hun burgers, zodat de 
nationale overheden en instanties niet 
buitenspel worden gezet. Op die manier 
kan in samenwerking worden gezocht 
naar de juiste balans tussen privacy en 
veiligheid. 

Burgers kunnen zelf veel 

doen om hun privacy te 

beschermen, maar weten 

niet altijd precies wat 

er wel en niet verwerkt 

mag worden of welke 

organisatie hun gegevens 

verwerkt.

''

8.  Europa Nu, ‘Bescherming van persoonsgegevens in Europa’, https://www.europa-nu.nl/
 id/vhkejco8liwc/bescherming_van_persoonsgegevens_in. 
9.  Europa decentraal, ‘Wat betekent de nieuwe eprivacy-verordening voor decentrale overheden?’,  
 https://europadecentraal.nl/praktijkvraag/wat-betekent-de-nieuwe-eprivacy-verordening-
 voor-decentrale-overheden/.

10.  Autoriteit Persoonsgegevens, ‘Privacy shield voor doorgifte naar VS ongeldig verklaard’,   
 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/privacy-shield-voor-doorgifte-naar-vs-ongeldig-verklaard. 
11.  Autoriteit Persoonsgegevens, ‘Europol en Eurojust’, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
 onderwerpen/politie-justitie/europol-en-eurojust.
12.  Autoriteit Persoonsgegevens, ‘Gewijzigd toezicht op Europol door nieuwe Europolverordening’,  
 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/gewijzigd-toezicht-op-europol-door-nieuwe-europolverordening.



26 privacymanifest 27

5.3 Data: het nieuwe goud

De omvang van datahandel
Data kan worden gezien als de levensader 
van multinationals. Uit data vloeit 
informatie voort en deze informatie 
is de basis waaruit grote bedrijven als 
Amazon, Apple, Facebook, Microsoft 
en Google handelen. De gegevens zijn 
immers onmisbaar voor de algoritmes die 
multinationals helpen op een geraffineerde 
wijze de juiste mensen te bereiken via 
sociale media. De gegevens laten namelijk 
zien waar de gebruiker in geïnteresseerd is, 
en op die manier kan voor de producten en 
diensten het juiste publiek bereikt worden.   
Het zijn echter niet alleen de grote sociale 
mediabedrijven die gegevens verzamelen. 
De auto-industrie is een ander goed 
voorbeeld waarin data een grotere rol 
spelen dan veel mensen denken. Moderne 
auto’s produceren per uur zo’n 25 gigabyte 
aan data; dit staat gelijk aan ongeveer 

125.000 e-mails. Deze gegevens bestaat uit 
informatie over muziekvoorkeur in de auto, 
waar je rijdt, de benzinestations waar je 
tankt. En via je ingeplugde telefoon kan de 
auto je e-mails en berichten lezen. Al deze 
data kunnen verkocht worden aan grote 
dataverzamelaars als Otonomo. Dit bedrijf 
heeft naar eigen zeggen een databestand 
van ruim 20 miljoen autobestuurders die 
dagelijks 2.6 miljard datapunten naar 
het bedrijf versturen.13 Dit voorbeeld van 
de auto-industrie illustreert de enorme 
internationale markt in datagegevens van 
consumenten. 

Het probleem
De omvang van de markt brengt ook de 
nodige privacygerelateerde problemen met 
zich mee. Allereerst is het al onacceptabel 
is dat de bedrijven zoveel data opslaan. 
Wat SGP-jongeren betreft moet er nodig 
worden ingegrepen en moet het door 
regelgeving onmogelijk worden voor 
bedrijven zoveel gegevens op te slaan. 
Maar nog groter is het probleem dat 
bedrijven vaak buitengewoon onzorgvuldig 
met data omgaan – ook als zij die wél 
mogen opslaan. Dit heeft allereerst te 
maken met data-deling. Zo delen WhatsApp 
en Facebook data-gegevens met elkaar, 
waardoor persoonsgegevens met externen 
wordt gedeeld. Ook wordt meer dan eens 
data gestolen door cybercriminelen en 
liggen als gevolg de gegevens van vele 
gebruikers op straat. Denk bijvoorbeeld aan 

Data kan worden gezien 

als de levensader van 

multinationals. Data 

wordt informatie en dat 

is nu juist de basis voor 

grote techbedrijven. 
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het grote datalek bij Facebook, waardoor 
gegevens van 533 miljoen gebruikers 
openbaar kwamen.14 Een ander voorbeeld 
is het datalek bij RDC, een bedrijf dat 
autogarages ICT-diensten aanbiedt. Hierbij 
zou het gaan om de gegevens van 7.3 
miljoen personen.15 De gebruikers zijn hierin 
machteloos en kunnen sneller slachtoffer 
worden van onder andere phishing. SGP-
jongeren benadrukt dat het internationale 
recht op privacy gewaarborgd moet worden. 
De roekeloze omgang van bedrijven met 
data is dan ook volstrekt onaanvaardbaar. 

De oplossing
Het internationale recht op privacy moet 
gewaarborgd worden. Dit brengt met zich 
mee dat bedrijven en organisaties verplicht 
zijn de gegevens zodanig te beschermen 
dat criminelen nauwelijks kans maken 
deze te stelen. Hier moet op worden 
toegezien door nationale overheden, 
in samenwerking met andere landen 
en internationale instanties. Dit vraagt 
dan ook om meer parlementaire grip op 
digitalisering, zodat de politiek sturing kan 
geven aan de dreigingen van de datamarkt. 
Het is dan ook toe te juichen dat de Tweede 
Kamer de tijdelijke commissie Digitale 
toekomst de opdracht heeft gegeven te 
onderzoeken hoe kansen en bedreigingen 
in de vraagstukken rondom digitalisering 
beter aan te pakken. Deze trend moet 
worden doorgezet in de toekomst. 
Ook is de introductie van de AVG een 
stap in de juiste richting. Zo kunnen 
Facebook en WhatsApp vanaf 8 februari 

13.  De Groene Amsterdammer, ‘U rijdt zo langs ons Big-Mac menu’,   
 https://www.groene.nl/artikel/u-rijdt-zo-langs-ons-big-mac-menu.
14.  Opgelicht?!, ‘Groot datalek bij Facebook’, https://opgelicht.avrotros.nl/alerts/artikel/groot-datalek-
 bij-facebook-gegevens-van-meer-dan-500-miljoen-mensen-opnieuw-aangeboden-op-hackersforum/. 
15.  NOS, ‘Datalek bij autobedrijven treft mogelijk miljoenen Nederlanders’, https://nos.nl/artikel/2374024-
 datalek-bij-autobedrijven-treft-mogelijk-miljoenen-nederlanders.html.
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2021 meer gegevens van gebruikers met 
elkaar uitwisselen. Voor de gebruikers in 
de Europese Unie geldt dit echter niet, 
omdat datadeling niet strookt met de 
AVG.16 Ook mogen gegevens alleen worden 
gedeeld met landen die net zo’n strenge 
privacywetgeving hebben als de EU. Dit 
komt de bescherming van gegevens van 
Europese gebruikers van bijvoorbeeld 
het Amerikaanse Facebook ten goede. De 
VS heeft namelijk weinig regelgeving op 
het gebied van privacy en het is door de 
AVG dan ook onmogelijk dat Amerikaanse 
overheidsinstellingen op grote schaal 
data van Europese burgers doorzoeken.17 
Zodoende beschermt de AVG de privacy 
van Europese burgers. Anderzijds moeten 
we erop toezien dat de privacywetgeving 
wel haar doel bereikt.  Multinationals 
hebben vaak legioenen advocaten in huis 
die maatregelen kunnen aanvechten. 
Bovendien is er genoeg kapitaal aanwezig 
om boetes te betalen en kan er zodoende 
sprake zijn van ingecalculeerd risico. 
Daarom moet erop worden toegezien dat de 
toezichthoudende autoriteiten voldoende 
kapitaal en personeel in kunnen zetten 
om de grote dataslurpers aan te vechten, 
want dan zal daadwerkelijk de privacy van 
burgers beschermd worden.

Tenslotte moeten de data die bedrijven 
en overheden in bezit krijgen gereduceerd 
worden. De hoeveelheden data zijn soms 
zoveel, dat het niet eens allemaal verwerkt 
kan worden. Daarom moet er meer gekeken 
worden naar welke data vereist zijn 
voor het functioneren van een bedrijf of 

overheid. De gegevens die onnodig zijn, 
mogen dan ook niet verzameld worden. 
Door deze insteek (waar de AVG ook op 
inzet) zullen bedrijven gerichter data 
verzamelen, waardoor voor hun overbodige 
gegevens beschermd blijven. 

5.4 Digitale oorlogsvoering
In de afgelopen decennia heeft 
oorlogsvoering zich steeds meer verplaatst 
naar de online-wereld. Dit is geen 
oorlogsvoering in de traditionele zin van 
het woord. Wanneer er bijvoorbeeld een 
energiecentrale gehackt zou worden, kan 
dit enorme schade met zich meebrengen. 
Zo’n actie zal dan ook gekwalificeerd 
worden als een oorlogshandeling, zonder 
dat er sprake is van een duidelijk militair 
optreden. Zaken die voorheen gescheiden 
waren, zijn nu veel meer vervlochten. 
Daarnaast brengt digitale oorlogsvoering 
een bepaalde vervaging met zich mee. 
Dit houdt in dat veel acties gepaard gaan 
met onduidelijkheid over de beoordeling. 
Het is vaak moeilijk te traceren wie er 
verantwoordelijk zijn voor cyberaanvallen 
en als dat al wordt achterhaald is het 
meestal niet duidelijk of er ook een staat 
achter zit. Dat maakt het lastig om op een 
gerechtvaardigde manier te reageren op 
een cyberaanval.  Het zorgt er dan ook voor 
dat oorlogsvoering tussen landen vaak 
ondoorzichtig en moeilijk te doorgronden 
is. 

Tenslotte zijn gegevens van militairen 
ook niet meer alleen in handen van 
de staat. Zo was de database van een 

grote coronatestaanbieder onvoldoende 
beveiligd waardoor Nieuwsuur gemakkelijk 
de gegevens van onder andere honderden 
militairen kon inzien.18 Dit betekent dan 
ook dat de bescherming van data niet 
alleen een opdracht meer is van de 
overheid, maar ook van andere bedrijven 
en instanties.

Nederlandse rol
Ook Nederland stelt zicht actief op in 
de digitale oorlogsvoering. Een recent 
voorbeeld daarvan is de verijdelde 
hack van vier Russische spionnen bij de 
Organisatie voor het Verbod op Chemische 
Wapens (OPCW). Minister Bijleveld van 
Defensie stelde destijds dat Nederland 
inderdaad in een cyberoorlog met 
Rusland verwikkeld is.19 De grote invloed 
van cyberaanvallen in de internationale 
politiek komt in het bijzonder naar voren 
in de Russische beïnvloeding van de 
Amerikaanse verkiezingen. Interessant 
om te benoemen in dit voorval is 
de cruciale rol van de Nederlandse 
inlichtingendiensten in het FBI-onderzoek. 
De AIVD en MIVD hebben tenminste één 

en maximaal twee jaar toegang gehad tot 
hackers die in opdracht voor de Rusland 
binnendrongen in het Witte Huis, het 
Amerikaanse ministerie van Buiten-
landse Zaken en het dagelijkse bestuur 
van de Democratische Partij  
(DMC).20 Zodoende blijkt dat de 
Nederlandse inlichtingendiensten 
een grote rol kunnen spelen in het 
internationale digitale oorlogsveld. SGP-
jongeren benadrukt dan ook het belang 
om ambitieus te blijven investeren in 
veiligheidsdiensten en krijgsmacht, en 
allerminst te bezuinigen. In de context van 
digitale oorlogsvoering betekent dat er geld 
vrij moet komen voor diepte-investeringen 
in technologieën die Nederland zullen 
beschermen tegen digitale sabotage vanuit 
onder andere China en Rusland. 

Die conclusie maakt het logisch om de 
overstap te maken naar het Nederlandse 
grondgebied. Hoe gaan we in Nederland om 
met een ingewikkeld dilemma als privacy 
en veiligheid? 
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te blijven investeren in 

veiligheidsdiensten en 

krijgsmacht.

''

18.  Nieuwsuur, ‘Inzage in gegevens van tienduizenden geteste Nederlanders, van model tot model’,  
 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2365425-inzage-in-gegevens-van-tienduizenden-geteste-nederlanders-van-model-tot-militair.html. 
19.  NOS, ‘MIVD: we hebben een Russische hack van OCPW in Den Haag voorkomen’, 
 https://nos.nl/collectie/13693/artikel/2253313-mivd-we-hebben-russische-hack-van-opcw-in-den-haag-voorkomen.  
20.  Nieuwsuur, ‘Hackteam AIVD gaf FBI cruciale info over Russische inmenging verkiezingen’, https://nos.nl/nieuwsuur/ 
 artikel/2213762-hackteam-aivd-gaf-fbi-cruciale-info-over-russische-inmenging-verkiezingen.html. 

16.  Europa Nu, ‘WhatsApp en facebook mogen in de EU geen data uitwisselen door EU- 
 gegevensbescherming’, https://www.europa-nu.nl/id/vlf9gkahmvab/nieuws/whatsapp_en_ 
 facebook_mogen_in_de_eu_geen?ctx=vhkejco8liwc&tab=0. 
17.  Europa Nu, ‘Bescherming van persoonsgegevens in Europa’, https://www.europa-nu.nl/ 
 id/vhkejco8liwc/bescherming_van_persoonsgegevens_in.
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Jihadi maken bijvoorbeeld veelvuldig 
gebruik van het internet, maar zij 

zijn niet de enige. Mag de overheid alle 
berichten die verstuurd worden via het 
net controleren, of schiet zij dan het doel 
voorbij? Wat is dat doel eigenlijk? 

Juist als we het hebben over het vraagstuk 
‘privacy en binnenlandse veiligheid’ wordt 
het debat vaak op het scherpst van de 

snede gevoerd. Privacy óf veiligheid, het 
liefst zoveel mogelijk van allebei – meer 
smaken lijken er niet te zijn. Het debat 
spitst zich vaak toe op ‘zoveel mogelijk’: 
wat is zoveel mogelijk? Kunnen we niet 
altijd een stapje meer zetten? En waarin 
dan? In het opsporen van mensen die de 
veiligheid bedreigen, of in het beveiligen 
van gegevens van onschuldige mensen? 

6.1 Wereldwijd terrorisme, 
nationale grenzen 
De globalisering en toegang tot het internet 
zorgt voor veel nieuwe problemen. Mensen 
met kwaad in de zin kunnen nu overal 
toeslaan, omdat gemakkelijk terroristische 
netwerken kunnen worden gevonden via 
moderne communicatiemiddelen. 

Daarnaast kan ook overal ter wereld een 
radicale boodschap zo worden gedownload 
die tegen onze democratische waarden 
ingaan. Tegelijkertijd is het de taak van 
de overheid om de burgers binnen de 
nationale grenzen te beschermen. Er is dus 
een spanning tussen een fysiek vraagstuk 
en een online wereld. 

Cybercriminaliteit 
Ook cybercriminaliteit vormt meer en meer 
een probleem. Volgens experts op het 
gebied van cyberveiligheid is Nederland 
kansloos bij een eventuele hack van een 
vijandig regime.  
   
Menselijke fouten, maar ook hacken en 
gebrekkige communicatie tussen systemen 
zijn er vaak de oorzaak van dat gegevens in 
verkeerde handen vallen. Privacy-experts 
hebben hier jarenlang voor gewaarschuwd, 
maar helaas zijn de overheid en het 
bedrijfsleven er niet in geslaagd om hier 
voldoende op te anticiperen. Bij het lekken 
van persoonlijke gegevens is de schade 
vaak nog te overzien, maar als het gaat om 
informatie van inlichtingendiensten is dit 
een directe bedreiging voor de veiligheid 
van een samenleving als geheel.

Omdat we steeds meer met 
cybercriminaliteit te maken zullen krijgen, 
is het de moeite waard om hier verder op 
in te zoomen. 

Online criminaliteit
Cybercriminaliteit is een ander aspect wat 
nauw verbonden is met het onderwerp 
‘privacy’. Criminaliteit vindt anno 2021 
niet alleen meer in fysieke wereld plaats, 
maar criminelen gebruiken ook de online 
wereld om hun slag te slaan. Volgens het 
onderzoek Veilig Online 2020 (in opdracht 
van de Rijksoverheid) voelen mensen zich 
vandaag de dag online onveiliger dan op 
straat.21 Dit gevoel van onveiligheid is te 
wijten aan internetcriminaliteit. Deze online 
criminaliteit is voor mensen vaak lastig 
te herkennen, en daarmee ongrijpbaar. 
Het komt via computer of smartphone de 
huiskamer binnen en creëert zodoende 
een onveilige setting. Mensen worden 
bijvoorbeeld naar valse websites gelokt, 
waar vervolgens hun geld of gegevens 
gestolen worden (phishing). Daarnaast 
vormen hackers een grote dreiging voor 
burgers, bedrijven en overheden. Door in 
systemen in te breken kunnen zij grote 
schade aanbrengen in de maatschappij. Op 
die manier worden burgers op een slinkse 
wijze via internet gefraudeerd en vormt 
online criminaliteit een daadwerkelijke 
dreiging voor onze samenleving.

Omdat deze vorm van criminaliteit zich niet 
aan grenzen houdt, moet de bestrijding 
van dit probleem de landsgrenzen 
overstijgen. Daarom is het van belang dat 

De dreiging van het terrorisme duurt onverminderd voort, evenals de 
strijd tegen de nietsontziende en allesvernietigende kracht die het 
heeft. Maar welke ‘wapens’ zetten we daarvoor in? Hoe zorgen we 

ervoor dat die strijd zo min mogelijk invloed heeft op het leven van de 
gewone burger? Kan de overheid ook een te grote inbreuk maken op het 

privéleven van de burger met de veiligheid als excuus? 
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21.   Openbaar Ministerie, ‘Veilig Online 2020’, 
 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/30/veilig-online-2020.
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de Europese politiediensten samenwerken 
om deze online criminaliteit aan pakken. 
Ook Europees beleid is noodzakelijk in 
de bestrijding van cybercrime. Dit wordt 
al vormgegeven in onder andere de 
Europese strategie voor cybersecurity 
en de Europese Veiligheidsagenda. Dit 
beleid moet helpen om de lidstaten te 
ondersteunen in de samenwerking in de 
strijd tegen online criminaliteit. Ook in de 
wetgeving van de Europese Unie zijn de 
nodige stappen gemaakt. Zo is er sinds 2016 
de richtlijn netwerk- en informatiesystemen 
die cybercriminaliteit in lidstaten poogt 
te verminderen.22 SGP-jongeren staat 
achter deze gezamenlijke aanpak van 
cybercriminaliteit. 

Kinderpornografie
Het probleem van cybercrime is breder 
dan alleen internetcriminaliteit. Ook 
het verspreiden van illegaal materiaal is 
een vorm van cybercrime. SGP-jongeren 
wil hierin de rol van kinderpornografie 

benadrukken, want Nederland is 
koploper in het hosten van kinderporno. 
Nederlandse servers staan vol met 
kinderporno, wat niet betekent dat 
Nederlanders ook per se zeer actief zijn 
in de handel van kinderporno.23 Echter, 
Nederland heeft de (internationale) 
verantwoordelijkheid om dit vreselijke 
probleem aan te pakken. SGP-jongeren 
juicht het dan ook toe dat kinderporno als 
één van de landelijke aandachtspunten 
is opgenomen in de veiligheidsagenda 
van 2019-2022.24 Daarnaast is het goed om 
te zien dat er een speciaal team van de 
politie is om dit probleem aan te pakken. 
Het Team Bestrijding Kinderporno en 
Sekstoerisme (TBKK) is dag in dag uit 
bezig om kindermisbruikers op te sporen, 
en vooral ook de jonge slachtoffers 
te bevrijden uit hun hemeltergende 
situatie.25 Het is van belang dat de 
politiediensten uit Europa intensief blijven 
samenwerken, omdat deze criminelen zich 
vanzelfsprekend niet aan landsgrenzen 
houden. 

6.2 Rechtsbescherming voorop? 
De overheid beschermt haar burgers 
tegen het kwaad binnen en buiten de 
grens, maar moet ook geen nieuw kwaad 
vormen. Daarom is het concept van de 
democratische rechtsstaat zo belangrijk en 
tegelijkertijd kwetsbaar. Belangrijk, omdat 
iedere burger invloed kan uitoefenen op de 
macht en dit ook vrij kan doen. Correctie 
op de macht is mogelijk. Daarmee kan 
voorkomen worden dat de overheid doet 

waar zij zin in heeft. Tegelijkertijd kan een 
grote groep ook direct invloed krijgen en 
heeft die de mogelijkheid om allerlei in de 
wet verankerde waarborgen af te schaffen, 
in het ergste geval om op een totalitaire 
wijze te gaan regeren. Het belang van de 
burger speelt dan niet langer een rol. Zowel 
de bescherming in de zin van beveiliging 
als de rechtsbescherming kunnen in 
korte termijn naar de prullenbak worden 
verwezen en wellicht nooit meer worden 
hersteld.  

Dit levert spanning op als het gaat om de 
controle van het internet met betrekking 
tot het terrorisme. Het is overduidelijk dat 
terrorisme gedijt bij het gebruik van het 
internet door online mensen te rekruteren 
en contacten te onderhouden. Het bereik 
van het internet is heel groot – en daarmee 
ook het bereik van het terrorisme. 

Daarmee vormen alle vormen van 
communicatie die verzonden worden via 
internet een belangrijk onderzoeksterrein. 
Hoewel veel communicatie plaatsvindt 
op het dark web, is de communicatie 
mogelijk veel minder afwijkend van die van 
andere burgers dan voorheen. Het is niet 
mogelijk om internet af te bakenen: hier 
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zoeken we, hier komen we niet; er bestaat 
geen afgegrensd deel voor de gewone, 
‘onschuldige’ burger. Er kan dus, hoewel 
ongewild, veel makkelijker een inbreuk 
worden gemaakt op de privacy. Anderzijds 
wil niemand dat er een terroristische 
aanslag plaatsvindt en wordt ook van de 
overheid verwacht dat zij ons beschermt. 
Er wordt vaak met boosheid gereageerd 
als blijkt dat een terreurverdachte al 
bekend was bij de politie of inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten. Maar het lastige 
is dat er duizenden mensen zijn met 
een vergelijkbaar profiel (bijvoorbeeld: 
jong, werkloos, recent belangstelling 
gekregen voor de radicale islam) die niet 
gewelddadig worden. En een teveel aan 
regels kan het onderzoek ook ernstig 
bemoeilijken.

Onveiligheid kan juist zorgen 
voor privacyschending 
SGP-jongeren vindt dat er een balans moet 
zijn tussen veiligheid en privacy. Bij alle 
te nemen maatregelen moeten zowel de 
veiligheid als de privacy in ogenschouw 
genomen worden en moet er een goede 
afweging worden gemaakt. De privacy mag 
de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen 
echter niet doorkruisen. Wanneer we op 
cruciale momenten kiezen voor meer 
privacy, kan de onveilige situatie er juist 
voor zorgen dat álle gegevens op straat 
komen te liggen. Er moet dus niet alleen 
gekeken worden naar de belangen van 
veiligheid en privacy op dat moment, maar 
juist ook naar de impact op de  
lange termijn.

22.  Europa decentraal, ‘Wat is het EU-beleid omtrent cybercrime en cyberveiligheid’, https://euro- 
 padecentraal.nl/praktijkvraag/heeft-de-europese-unie-ook-beleid-omtrent-cybercriminali 
 teit-en-cyberveiligheid-en-is-dit-eigenlijk-ook-van-toepassing-op-decentrale-overheden/. 
23.  NPO Radio 1, ‘Nederlandse servers vol met kinderporno: dit wordt er gedaan’, 
 https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/ab5ef626-30d0-45c2-9659-5ac49d5632ff/ 
 nederlandse-servers-vol-met-kinderporno-dit-wordt-er-aan-gedaan. 

24.  Rijksoverheid, ‘bestrijding kinderporno’, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/seksuele- 
 misdrijven/kinderporno/bestrijding-kinderporno.
25.  RTL Nieuws, ‘Dit zijn de kinderpornorechercherus die slachtoffers opsporen’, https://www.rtlnieuws.nl/ 
 nieuws/nederland/artikel/4703061/dit-zijn-de-kinderpornorechercheurs-die-slachtoffers-opsporen.
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Ineens weten heel veel mensen 
gegevens van je die je niet zomaar 

met anderen deelt, bijvoorbeeld dat de 
scheiding van je ouders invloed heeft op 
je dagelijks leven en je niet meer goed 
kunt functioneren. Of dat er dingen in jouw 
lichaam aan de hand zijn waar je zelf geen 
invloed op hebt. Of hoe zwaar je bent, 
terwijl je je schaamt voor je gewicht. Maar 
om je te helpen, hebben de hulpverleners 
informatie over jou nodig. Het lijkt alsof 
je weinig keuze hebt als het gaat om jouw 
privacy. Als je je gegevens niet deelt, is het 
onmogelijk om je verder te helpen. Maar 
ligt het zo zwart-wit? 

7.1 Gegevens uitwisselen is altijd risicovol
Het uitwisselen van gegevens is op dit 
moment niet altijd even goed geregeld. 
Uit een rapport van de Nationale 
Ombudsman over dit onderwerp blijkt dat 
met name bij ketenoverleg veel dingen 
misgaan. Ketenoverleg is het overleg 
tussen verschillende overheidsinstanties 
die allemaal deel uitmaken van de 
oplossing van het probleem va de burger. 
Het gaat in dit onderzoek om hulp- en 
zorgvragen van burgers. Het doel van een 
ketenoverleg is met elkaar samenwerken 
om de burger optimaal te helpen. Burgers 
denken verschillend over het delen 

van hun gegevens en weten niet altijd 
wat de regels zijn.26 Sommige burgers 
vinden het ingewikkeld dat zij steeds 
opnieuw hun verhaal moeten vertellen. 
27 Anderen hebben juist het gevoel dat er 
te veel ongecontroleerd wordt gedeeld, 
bijvoorbeeld omdat gegevens mondeling 
worden overgedragen.28 Het is voor hen 
moeilijk om te achterhalen of inzien 
welke gegevens bekend zijn of gegevens 
te (laten) vernietigen.29 Dit kan ook 
consequenties hebben voor het dagelijks 
leven, bijvoorbeeld de verdraagzaamheid 
in de buurt.30 Dat maakt het lastig om één 
duidelijke lijn te trekken. 

Daarnaast hebben hulpvragen bij de 
gemeente vaak wel een urgent, maar niet 
een spoedeisend karakter. In de acute zorg 
is dat anders. Als iemand het ziekenhuis 
wordt binnengebracht, worden allemaal 
gegevens gedeeld om iemand zo snel 
mogelijk te kunnen helpen. Er is dan niet 
altijd tijd voor het toestemming geven 
voor het delen van gegevens. En het delen 
van gegevens brengt risico’s met zich mee. 
Als het nodig is, wil je in iemands dossier 
kunnen kijken. Maar wat als het niet nodig 
is, maar je gewoon nieuwsgierig bent 
naar de medische problemen van een 
BN’er die op een andere afdeling ligt? En 
wat als kwaadwillenden toegang krijgen 
tot de gegevens? Hoe goed een systeem 
ook ingericht en beveiligd is: gegevens 
uitwisselen is altijd risicovol.  

Gegevens niet (zomaar) uitwisselen 
is ook risicovol 
Tegelijkertijd kan het ook grote risico’s 
met zich meebrengen als gegevens niet 
worden uitgewisseld. Vaak gaat het dan 
niet over risico’s met betrekking tot 
privacy, maar over iemands lichamelijke of 
geestelijke toestand. In de acute zorg is dit 
makkelijk voorstelbaar: bij iemand met een 
hartinfarct is er geen seconde te verliezen. 
Maar ook bij minder spoedeisende 
hulpvragen kan het niet (zomaar) delen 
van gegevens voor problemen zorgen. Het 
steeds weer opnieuw moeten vertellen van 
een verhaal kan voor een belemmering 
zorgen. Burgers die een hulpvraag hebben, 
lijken privacy geen belangrijk thema te 
vinden: ze vinden het belangrijker dat zij 
geholpen worden en willen niet steeds aan 
verschillende instanties hetzelfde hoeven 
vertellen.31 De belemmering kan groter zijn 
dan de moed om hulp te vragen. En als de 
veiligheid in het spel is, bijvoorbeeld de 
veiligheid van kinderen, kan op wettelijke 
gronden het vooraf informeren van de 
burger over de gegevensdeling ook anders 
verlopen of helemaal niet plaatsvinden.32

In zo’n geval is het vragen van toestemming 
voor het uitwisselen van gegevens of het 
niet delen van gegevens te risicovol.

Privacy en de zorg is een thema waar niet iedere burger dagelijks mee 
te maken krijgt. Het gaat vaak pas een rol spelen als je in een kwetsbare 

positie belandt, bijvoorbeeld bij jeugdzorg, het wijkteam, wanneer je 
in de bijstand zit of als je in het ziekenhuis van de ene naar de andere 

specialist wordt doorgestuurd. 

I

7
PRIVACY EN DE ZORG

26.  Nationale Ombudsman, ‘Van wie is die privacy eigenlijk?’, https://www.nationaleombudsman.nl/
 system/fi les/onderzoek/WEB_117668_Privacy-in-ketenoverleggen.pdf, p. 3. 
27. Nationale Ombudsman, p. 5.
28.  Nationale Ombudsman, p. 14.
29. Nationale Ombudsman, p. 23-25.
30.  Nationale Ombudsman, p. 23. 
31. Nationale Ombudsman, p. 20.
32. Nationale Ombudsman, p. 20.
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7.2 De invloed van de politiek op de zorg 
De overheid kan veel betekenen voor het 
welzijn van de zorg. Vaak denken we dan 
aan het zorgen voor voldoende capaciteit 
bij jeugdzorg of op de intensive care. Maar 
de overheid kan nog veel meer betekenen, 
zoals het faciliteren van een goede 
landelijke voorziening voor het uitwisselen 
van patiëntgegevens of het leggen 
van de nadruk op goede zorgverlening 
voor suïcidale personen boven wet- en 
regelgeving over privacy. Kortom: er spelen 
veel belangen en de politiek kan keuzes 
maken welke belangen voorrang krijgen 
boven andere belangen. 

Het ingewikkelde is dat dit heel veel 
verschillende keuzes kunnen zijn; 
tegelijkertijd kunnen de behoeften 
van patiënten enorm verschillen. Het 
implementeren van een landelijk 
elektronisch patiëntendossier (EPD) kan 
zorgen voor meer veiligheid en kwaliteit 

in de zorg. Er worden bijvoorbeeld minder 
medische fouten worden gemaakt door het 
kunnen inzien van de voorgeschiedenis, 
het medicatiegebruik van de patiënt en 
dergelijke. Maar een landelijk EPD brengt 
noodzakelijk ook een monopolypositie 
voor het bedrijf dat dit implementeert 
met zich mee. Hierdoor is er geen 
spreiding meer van machtsverdeling, 
kunnen kosten worden opgeschroefd 

Hoe voorkomen we dat 

burgers alleen maar 

achteraf vragen kunnen 

stellen en gefrustreerd 

raken omdat ze nauwelijks 

een keuze blijken te 

hebben als het gaat 

over het delen van hun 

gegevens? 

''

vanwege de afhankelijkheidsrelatie en 
wordt het risico op hacken van informatie 
vergroot. Het voldoen aan Europese regels 
wordt daarmee moeilijker. En in zo’n 
belangenafweging lijkt de burger helemaal 
verdwenen. Hoe voorkomen we dat burgers 
alleen maar achteraf vragen kunnen stellen 
en gefrustreerd raken omdat ze nauwelijks 
een keuze blijken te hebben als het gaat 
over het delen van hun gegevens? 

7.3 Het belang én de toestemming 
van de patiënt voorop?
Waar mogelijk moet juist wel het belang 
én de toestemming van de patiënt 
voorop staan. Het landelijk EPD kan 
hiervoor een goed middel zijn. Hierbij 
kunnen patiëntgegevens laagdrempelig 
worden ingezien mits de patiënt hiervoor 
toestemming heeft gegeven en de 
zorgprofessional een behandelrelatie 
met de patiënt heeft. Maar aan het EPD 
hoort een stap vooraf te gaan die nu nog 

nauwelijks in beeld is; voor het maken 
van de keuze van de patiënt is heel goede 
informatievoorziening nodig. Wat betekent 
het voor hen als zij gegevens delen? Elke 
gegevens kunnen ervoor zorgen dat een 
hulpverlener je beter kan helpen? Bij wie 
komen die gegevens terecht? En wanneer 
worden de gegevens weer verwijderd? Dit 
zijn de vragen die burgers veelal hebben. 
Het kan heel helpend zijn om hierover 
duidelijkheid te hebben, zodat dit het 
verdere traject niet in de weg staat. Zo 
staan zowel het belang als de toestemming 
van de patiënt voorop.
 
Ook zorgverleners moeten meer informatie 
hebben: zij kunnen worden getraind over 
zaken als omgaan met informatie over 
dossiers. Verder moet het werkveld met 
elkaar in gesprek gaan over hoe het EPD 
vormgegeven kan worden. De privacy van 
de dossiers moet hierbij gewaarborgd 
worden. 
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Uit dit manifest blijkt dat de wet- en regelgeving rondom privacy niet 
in makkelijk is te creëren. Vaak gaat het over keuzes, die we persoonlijk 

of als samenleving, moeten maken. Kies je voor privacy of voor 
veiligheid? Kies je voor goede, makkelijke en toegankelijke zorg, of is 
dit ondergeschikt aan de privacy van patiënten? In de praktijk blijkt 

vaak dat het één (een beetje) ten koste gaat van het ander. Er is niet één 
goede weg om privacy te waarborgen en een afgewogen keuze is van 
het allergrootste belang. Tegelijkertijd is het goed om in ogenschouw 

te nemen dat privacy nooit volledig kan worden beschermd. Denk 
bijvoorbeeld aan grootschalige zoekacties van de overheid naar 

potentiële terroristen. 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De overheid is aan haar stand verplicht de privacy 

van burgers zo goed als mogelijk te waarborgen 

waar dat kan, maar is soms genoodzaakt de privacy 

te schenden voor ‘het grotere doel’ zoals de 

binnenlandse veiligheid.

Bedrijven hebben veel baat bij gegevens 

van burgers. De overheid dient via wet- en 

regelgeving de privacy van burgers tegenover 

(grote) bedrijven zo goed als mogelijk te 

beschermen.

Privacy in de zorg zal altijd een bepaald risico 

vormen. Om goede zorg te kunnen leveren aan 

patiënten is het snel kunnen uitwisselen van 

informatie cruciaal. Tegen dit risico hoeft (en 

kan) niet direct iets worden gedaan, maar het 

is belangrijk om de wetenschap van risico’s 

scherp te blijven houden en niet uit het oog te 

verliezen. 

Wat SGP-jongeren betreft is dit manifest een begin van een 

verdere doordenking van privacy bij SGP-jongeren. De grote 

lijnen zijn duidelijk, maar het privacyvraagstuk is aan veel 

ontwikkeling onderhevig. Daarmee kan dit manifest niet 

anders zijn dan een groeidocument. 
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