g r ip op pr iv acy

Privacybewustzijn
gevraagd
Privacybewustzijn begint bij de bestuurder,
want het gaat om juridische interpretatie,
goed ontwerp, ketensamenwerking, rapportage
én beveiliging. Zoiets delegeer je dus niet
simpelweg naar bijvoorbeeld een ICT-afdeling.
En om de aanstelling van een goede Functionaris
Gegevensbescherming kan die bestuurder niet
meer heen.

positie geplaatst, waarbij ze met persoonsgegevens werken die
ze soms ook moeten delen. Anderzijds moeten ze het grondrecht privacy waarborgen. “Dat wordt steeds ingewikkelder en
misschien hebben we daardoor een achterstand in denken en
doen.”
Ondertussen moet er natuurlijk wel gewoon aan wetgeving
worden voldaan, in alle domeinen. Meijers: “Het is niet zo dat er
geen dingen fout gaan in het sociaal domein, maar wat we daar
aan het doen zijn – gemeenten en ketenpartners samen, soms
met commentaar van de AP hoe het nog beter kan – die beweging moeten we op alle domeinen gaan maken.”

Privacy moet je goed beschermen, zegt
de wet, en de komende Europese regelgeving
legt de lat nog wat hoger. Dat brengt een
flinke verantwoordelijkheid met zich mee
voor overheidsbestuurders. Niet eenvoudig,
want privacy kent vele aspecten. In deze
iBestuur-special ‘Grip op privacy’ – onder
redactie van Marc van Lieshout (TNO), Ad
Reuijl (CIP) en Theo Hooghiemstra (PBLQ) –
behandelen we die aspecten. De artikelen gaan
in op de bestuurdersverantwoordelijkheid, de
maatschappelijke kanten, de juridische aspecten,
beveiliging en ‘privacy by design’.

iBestuur symposium
De iBestuur-special ‘Grip op privacy’ is de opmaat naar
het gelijknamige iBestuur symposium op 7 februari 2017.
De vele aspecten van privacy komen aan bod: maatschappelijk, juridisch, bestuurlijk, technisch en dat van de informatiebeveiliging. De casus van het ministerie van VenJ loopt
als een rode draad door het programma. Met onder andere
Siebe Riedstra (SG minVenJ), prof. Jeroen van den Hoven
(TUDelft), Wilbert Tomesen (Autoriteit Persoonsgegevens),
Marens Engelhard (Algemeen Rijksarchivaris), Marjolein
ten Kroode (Raad van Bestuur, GGZ Rivierduinen), Sandor de
Coninck (CISO Rijkswaterstaat), Steven Luitjens (directeur
Informatiesamenleving en Overheid, minBZK), José Lazeroms
(Raad van Bestuur, UWV).
Meer informatie op ibestuur.nl

Grip op privacy is een samenwerking van iBestuur met PBLQ, SIG, SYSQA, TNO, CIP-overheid en KPN.

Freek Blankena

O

ver krap anderhalf jaar is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht en de Meldplicht Datalekken is er al een jaar. Privacy moet ‘tussen de oren’
bij al diegenen die met persoonsgegevens omgaan, of dat nu
ICT’ers, inspecteurs, hulpverleners of beleidsmedewerkers zijn.
En de nieuwe wetgeving maakt bestuurders daarvoor in hoge
mate verantwoordelijk. Privacy is niet alleen een kwestie van
goed beveiligen, maar ook van goede ketensamenwerking, het
goed ontwerpen van processen en systemen (Privacy by Design)
én het goed interpreteren van de wetgeving. Dat betekent veel
huiswerk voor overheden.
Privacy is bij gemeenten zeker een punt van aandacht, zegt
Martine Meijers, coördinator privacy bij de VNG. “Met name in
het social domein is daar de afgelopen jaren in geïnvesteerd.”
Afgelopen voorjaar kwam volgens haar het besef dat de inspanning wel wat groter, structureler en strategischer mocht, mede
door de komst van de AVG. “Er verandert wat door de AVG, en de
vraag wat privacy eigenlijk ís in de informatiesamenleving komt
steeds meer op.”
Zij ziet de gemeenten enerzijds steeds meer in een regie-
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Cyclus
Ad Reuijl is directeur van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), een netwerkorganisatie
die vanuit met name de ZBO’s is ontstaan en die zich steeds
meer richt op privacybescherming. Ook hij constateert dat er
nog werk aan de winkel is. Reuijl neemt de eerdere invoering
van de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR) als voorbeeld.
Ook dat is een leerproces. “Er zijn in de praktijk verschillende
manieren om die te volgen. Een manier die ik niet zo toejuich
is het gebruik als afvinklijst. Je moet het eerder als een levend
normenkader hanteren. Risicobewust en risicogestuurd omgaan
met de vraag waar nu de risico’s in je bedrijfsvoering zitten en
waar je kroonjuwelen. Zodat je een cyclus in gang brengt, waarmee je je informatiebeveiliging jaarlijks verbetert. In de top
van de cyclus zit de bestuurder die steeds weer geconfronteerd
wordt met de risico’s die nog niet gedekt zijn en waarover hij
ook rapporteert.”
De Privacy Baseline die CIP heeft ontwikkeld kan een zelfde
rol vervullen, aldus Reuijl. “Datalekken zijn niet altijd te voorkomen, maar wat je wél kunt doen, is zorgvuldig zijn en je privacy
governance op orde brengen. Dan kun je ook op meer coulance
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“Hoe CGI u een
succesvolle toekomst
kan voorspellen
door hem zelf met
u te maken.”
We doen niet aan glazen bollen of het leggen van

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.

kaarten. Daar zijn we veel te nuchter voor bij CGI. Maar

We vinden veranderen juist belangrijk. Zeker nu. Daarom

we houden ons wel graag bezig met de toekomst. Onze

leveren we IT Modernization. Een uitgebalanceerde mix

eigen toekomst. Die van de technologie, ons vak. Maar

van beproefde en nieuw ontwikkelde solutions. Daarmee

vooral die van onze klanten. We zijn ervan overtuigd

helpen we u afscheid te nemen van IT die tussen u

dat succesvol moderniseren gebaseerd is op heldere

en een succesvolle toekomst staat. Zonder risico’s

businessprioriteiten. Alleen zo kun je je eigen toekomst

transformeren naar kostenefficiënte, bedrijfszekere

creëren. Dat je uit het verleden mee moet nemen

en veilige technologie. Effectief en opmerkelijk snel.

wat je verder brengt. Maar vooral ook afscheid moet

Het kan. We werken hard mee aan uw doelen, uw

durven nemen van wat je tegenhoudt. Helaas blijkt dat

business, uw processen. En we geven u de slagkracht,

laatste moeilijk. Zo blijven veel organisaties investeren

wendbaarheid en concurrentiekracht waarmee u uw

in hun verouderde IT. Systemen die in tientallen jaren

toekomst vorm kunt geven. Een succesvolle (digitale)

opgebouwd en uitgebouwd zijn, maar geen perspectief

toekomst, dat durven we best te voorspellen.

meer ieden. Complex, traag en kostbaar. IT die een
succesvolle toekomst eerder op afstand zet dan

IT Modernization van CGI. Samen werken aan een

dichterbij brengt.

succesvolle toekomst.

rekenen van de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval dat
het toch een keer fout gaat. De Privacy Baseline is hierbij een
hulpmiddel. Die stelt je in staat een proces te verankeren in de
organisatie, waarmee de bestuurder daadwerkelijk verantwoordelijkheid neemt voor wat er gebeurt en kan sturen op risico’s.”
Net als Meijers ziet Reuijl het spanningsveld waarin overheidsorganisaties opereren. Afscherming van persoonsinformatie tegen ‘de buitenwereld’ is één ding, bescherming van die
informatie tegen ‘de overheid’ zelf is iets anders. Reuijl: “Met
het oog op opsporing en voorkoming van criminaliteit, aanslagen, et cetera zou je soms meer willen gebruiken dan nu mag.
Veel is mogelijk, maar niet alles is wettelijk toegestaan. De wet
loopt soms gewoon achter.”
Toelaatbaarheid
Binnen het CIP-netwerk kwam onlangs een discussie voorbij
over de vraag of het gerechtvaardigd is om het inkomen van
ouders na te gaan van jongeren die bijstand aanvragen. “Dan
moet je de Suwi-wet erbij pakken en je afvragen waar die informatie zit en of het gebruik nog voldoet aan de doelbinding van
die registratie. Daarnaast wordt het begrip ‘gerechtvaardigd
belang’ steeds belangrijker. Mij valt op dat in heel veel situaties
interpretatie nodig is.”
Juist dat soort afwegingen pleit voor de aanstelling van een
Functionaris Gegevensbescherming, een soort ‘gewetensfunctie’ binnen de organisatie. Reuijl: “Maar er zijn grote organisaties die dat nog niet hebben gedaan en dat is jammer. Als
bestuurder laat je zien dat je die privacy-agenda en het toezicht
heel duidelijk belegt. Dit is overigens een van de verplichtingen die meekomen in de AVG. Ik raad iedereen aan om hierop
al vooruit te lopen.” Uit een CIP-enquête van eind 2015 bleek
35 procent van de overheidsorganisaties een apart benoemde
FG te hebben en bij ongeveer de helft van de organisaties was
privacy belegd als specifieke verantwoordelijkheid bij een van
de bestuursleden. “Bij het UWV bijvoorbeeld is privacy belegd
bij de voorzitter. Het is daarmee gescheiden van de ICT-verantwoordelijkheid, die ligt bij een bestuurslid.”
Ook Meijers noemt de AVG-verplichting tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming een belangrijk punt. Ze heeft op enkele netwerkbijeenkomsten daarover
gemerkt dat die functie door zeer uiteenlopende mensen wordt
ingevuld, zowel mensen met een technische achtergrond als
met een meer juridische achtergrond. Hoe die functie exact
moet worden ingevuld is nog onderwerp van Europees overleg,
maar er moet in ieder geval niet licht over worden gedacht.
Aan Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, de vraag of iemand die FG-functie ‘erbij kan
doen’ of niet. “Alles draait om de onafhankelijkheid en deskundigheid van de FG”, zegt hij. “Onafhankelijkheid is als eis in de
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AVG vastgelegd, maar moet ook de persoon typeren. Want dán
is de FG uiteindelijk het meest van waarde voor de organisatie.
Natuurlijk mag er geen belangenverstrengeling zijn. Dit betekent dat de FG binnen de organisatie geen andere functie mag
hebben waarin hij, zoals dat heet, ‘het doel en middelen van
een gegevensverwerking bepaalt’.” Bij een managementfunctie,
zoals hoofd ICT, is volgens Tomesen die belangenverstrengeling bijvoorbeeld al snel aan de orde. “De organisatie moet daar
scherp op zijn.”
Daarnaast is voor de functie van FG specialistische kennis
nodig. “Organisaties moeten kijken wat er in hun specifieke
geval nodig is; het concrete kennisniveau dat noodzakelijk is,
ligt bijvoorbeeld hoger als een organisatie grote hoeveelheden
gevoelige gegevens verwerkt. Op basis van zulke afwegingen
– over belangenverstrengeling, de aard van de gegevens die
worden verwerkt en de vereiste vakkennis – kan een organisatie besluiten de taken van de FG bij een bestaande werknemer
te beleggen óf om hiervoor speciaal iemand in dienst te nemen
dan wel in te huren. Een onafhankelijke FG, die heel goed weet
waar hij het over heeft, is het beste in staat het privacybewustzijn in zijn organisatie, van hoog tot laag, te bevorderen.”
Fundamenteel
Privacybewustzijn moet zich binnen organisaties dus los van
de dagelijkse beslommeringen ontwikkelen. Ondertussen moeten de regels wel nageleefd. Reuijl ziet nog een wat afwachtende houding ten opzichte van de AVG. “Maar begin daar nou mee.
Een aantal grote organisaties doet al analyses. Je kunt via CIP
ook te rade gaan bij collega-organisaties. En inderdaad: benoem
een privacy officer, een FG. En dat is dan dus níet het hoofd
IT-beveiliging. En gebruik de Privacy Baseline die we hebben
ontwikkeld en voer Privacy by Design in, in je ontwikkelafdelingen. Dan adresseer je meteen veel punten van die AVG. Als de
manager hanteerbare instrumenten in handen heeft dan helpt
dat. En misschien nog belangrijker: als je privacybescherming
op orde hebt, dan bouw je aan het broodnodige positieve imago
van de overheidsdienstverlening.”
Meijers: “Wij hanteren twee sporen. Het eerste is dat de
basis op orde moet, maar het tweede spoor is dat we echt het
gesprek moeten gaan voeren, fundamenteel, als overheden
met elkaar en met de maatschappij: wat is privacy nu in deze
informatiesamenleving? Welke waarden proberen we daarmee
te beschermen? Zijn onze huidige wetten en concepten nog
bruikbaar? Mensen verwachten een proactieve regievoerende
overheid en tegelijkertijd zijn er grenzen aan wat je met gegevens kan doen, dus daar moet je het over hebben. Ondertussen
moeten we zorgen dat we ons binnen het huidige juridische
kader begeven. Daar moet de burger op kunnen vertrouwen.”
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In het onderzoeksproject PRANA-DATA wordt een case uitgewerkt
waarbij partijen en personen medische
gegevens uitwisselen zonder risico op
het weglekken van persoonlijke data.
Privacy-problemen ontstaan doordat toepassingen gevoelige gegevens
nodig hebben om zinnige analyses te
maken. Ook geanonimiseerde gegevens blijken in combinatie met andere
datasets vaak tot personen terug te
leiden. TNO beproeft in PRANA-DATA
een technologie waarbij derde partijen
alleen met vercijferde data werken.
In het project PRANA-DATA wordt de
praktische toepasbaarheid van deze
veelbelovende technologie onderzocht.
Zodra je kunt rekenen met versleutelde data, opent zich een wereld van
toepassingen, zonder dat de privacy
van individuen in gevaar komt.

Open Data bevordert
transparantie en stimuleert
marktpartijen tot innovatie.
Maar in het combineren
van open data met andere
informatiebronnen schuilen
ook bedreigingen voor de
privacy.

Meer hierover op www.pranadata.nl.

‘Burger heeft recht op
Data, tenzij’. Dat is de verplichting die de Nederlandse
‘Open
overheid zichzelf heeft opgelegd in de Nationale Open

Data Agenda 2016. ‘Overheidsdata stimuleren marktpartijen
tot innovatie, nieuwe businesskansen en werkgelegenheid.
Inzicht in de beschikbare data en informatie van de overheid
kan bijdragen aan kostenreductie en aan verbetering van
beleidsprocessen’, aldus minister Plasterk in een Kamerbrief van
november 2015.
Er zit schot in. Internationaal scoort Nederland hoog in het
beschikbaar stellen van datasets. Maar er zijn ook verschillen
tussen ministeries en zeker ook tussen landelijke en lagere overheden. Gemeenten zijn gemiddeld minder ver. Dat is niet per se
onwil, stelt onderzoeker Victor Klos van TNO: “Ze hebben soms
zelfs geen volledig inzicht in welke datasets ze hebben. Daarbij
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komt dat gemeenten er de laatste jaren tal van verantwoordelijkheden hebben bij gekregen.”
Terughoudendheid komt ook voort vanuit zorg om de
bescherming van persoonsgegevens. Jean-Louis Roso van TNO:
“Het ministerie van IenM was een voorloper rond het gebruik
van open data. Niet helemaal toevallig. Zolang het om nietpersoongebonden data gaat zoals vervoersstromen en dergelijke, is er geen probleem. Maar bij veel andere datasets, zeker
op het gebied van volksgezondheid, is er kennis nodig om te
bepalen welke data je veilig kunt aanbieden en op welk aggregatieniveau. Simpelweg anonimiseren door de kolom NAAM te
verwijderen is bijvoorbeeld vaak niet voldoende. We zien dat
veel overheidsorganisaties worstelen met privacy-vraagstukken.
Daarom hebben we vanuit verschillende onderzoekstrajecten

te kunnen worden teruggevoerd naar specifieke groepen of
zelfs individuen.” Dat dreigt bijvoorbeeld bij medische gegevens, waarvan gezondheids- en fitness-apps op smartphones
er steeds meer opslaan.
Zodra het over burgers en gedrag van burgers gaat, is het
lastig om te bepalen tot op welk detailniveau datasets kunnen
worden aangeboden. Roso raadt daarom grote organisaties,
zoals ministeries, aan naast een ‘security officer’ ook een
‘privacy officer’ aan te stellen. “De overheid moet heel goed
gaan nadenken over ‘privacy by design’. Privacy moet niet los
worden gezien van andere datavraagstukken.”
Versleuteling
Om de potentie van open data toch te kunnen waarmaken
is volgens Klos een paradigma-verschuiving nodig. “De burger
heeft recht op een zorgvuldige overheid. Dat is de kern van de
democratie. Waar wij naar zoeken is een manier om wel de belofte van geavanceerde data-analyse en van nieuwe toepassingen
in stand te houden, zonder dat persoonlijke gegevens op straat
kunnen komen. De idee van Big Data is dat je veel datasets in
een grote bak gooit en daarmee je ‘magic’ doet. Daar worden
indrukwekkende resultaten mee geboekt, maar in veel gevallen
zal de aanpak niet voldoen aan de nieuwe Europese richtlijn. De
toekomst zit volgens ons onder andere in encryptie.”

zorgvuldige overheid’
een management- en beheermodel ontwikkeld voor open data:
BOMOD. Daarin worden de stappen beschreven die je moet doorlopen om datasets verantwoord ter beschikking te stellen.”
Verantwoordelijk
Naar de letter van de nieuwe Europese privacyverordening
(AVG) blijft de dataleverende partij verantwoordelijk voor
beschikbaar gestelde data. Als een derde partij onzorgvuldig
met die gegevens omspringt, kan de oorspronkelijke datahouder
daar dus op worden aangesproken.
Volgens Klos ligt in anonimiseren lang niet altijd de oplossing. “Wat er gebeurt is dat open data door bedrijven worden
gecombineerd met grote hoeveelheden gesloten data. Door
combineren en analyseren blijkt vervolgens toch veel informatie
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TNO zoekt het in een nieuwe vorm van versleuteling:
homomorfe encryptie. Er loopt nu een proefproject in de
medische sector waar deze technologie wordt beproefd. In
deze proef – PRANA-DATA – gaan diverse partijen en personen gezondheidsgegevens uitwisselen zonder het risico
dat persoonlijke data worden uitgewisseld (zie kader). Met
homomorfe encryptie is het mogelijk om een dataset op
zodanige wijze te versleutelen dat andere partijen er vragen
aan kunnen stellen, zonder dat ze ooit de bronbestanden te
zien krijgen. De wijze van versleuteling bepaalt welke vragen
mogelijk zijn. Vooral in een medische setting, waar veel partijen en individuen eigenaar zijn van datasets, zou deze route
mogelijkheden bieden om gedetailleerde persoonsinformatie
te benutten, zonder dat de privacy in het geding komt.
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uit de praktijk > TNO

Deel analyse,
geen data
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‘Memories’, ‘Ik vertrek’ en medische tv-programma’s: privacy wordt ondergeschikt aan de zucht naar aandacht.

De barricades op
voor onze privacy!
Leidt datagraaien tot datacrisis of keert de wal het schip?
Moeten we gewoon accepteren
dat privacy nu eenmaal minder
belangrijk wordt in het Facebooktijdperk en nu de roep om veiligheid
steeds luider klinkt? Of is het
data-armageddon nabij met Big
Brothers als Poetin, Xi en Trump
aan de macht? We moeten niet
passief blijven, vindt hoogleraar
Jeroen van den Hoven. Bedrijven
en burgers moeten opstaan voor
databescherming.
Peter Olsthoorn
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W

ie heeft er geen geheimen voor z’n partner? Tachtig
procent steekt z’n hand op. Wie wil er dus al z’n berichten en zoekopdrachten delen met de partner? Handen in de zaal
blijven nu omlaag. Nog zo eentje: ik was altijd tegen de opslag
van metadata van het bellen en mailen door justitie. Tot ik het
slachtoffer werd van straatgeweld en de politie de agressor vlot
traceerde dankzij diens telefoondata.
Nog een: Brigitte van Blijswijk van ABN Amro heeft autisme,
Klaas Pieter Derks (37) van UWV lijdt aan depressies. Het stond
in een NRC-artikel, waarin redacteur Monique van Oostrum
haar bipolaire stoornis openbaarde. Zo’n 3 miljoen mensen met
psychische klachten telt Nederland, van wie 700.000 gediagnosticeerde geesteszieken. De meesten willen dat niet langer
verhullen. Maar de werkgever dan?
Wat te denken van het opgeven van privacy om aandacht en
mededogen te winnen? ‘Memories’ met Anita Witzier, ‘Ik vertrek’
en medische tv-programma’s; privacy vloeit over de toonbank in
de zucht naar aandacht. Om nog niet te spreken van een onophoudelijke stroom van ontboezemingen op Facebook.
De rem is eraf, waarom zeuren over privacy? Aan de andere

kant: grote concerns kunnen ons griezelig nauwkeurig profileren en slechten privacygrenzen. En Rusland, China en ook
Engeland voerden recent strenge wetgeving voor opsporing in,
met privacy als verliezer. Trump kondigde iets soortgelijks aan.
Uitpuilende datareservoirs staan hen ter beschikking.
En beschermen we onze vrije samenleving door de AIVD
meer wettelijke bevoegdheden te geven, of bieden we mogelijke
toekomstige dictators dan juist de poort naar totale controle?
Wie het weet, mag het zeggen.
‘Cryptocalypse’
Datadoemscenario’s winnen terrein. Peter Schwabe van de
Radboud Universiteit voorspelt de ‘cryptocalypse’, een einde
aan dataveiligheid. Gedragsvoorspelling met big data rukt mondiaal op, met programma’s als Beware van Intrado dat uit onze
handelingen en uitingen de kans op wetsovertreding bepaalt.
Onze eigen Belastingdienst maakt van iedereen een profiel dat
je zelf niet mag inzien.
Het verst ging de waarschuwing dat oorlog en datadictatuur
ons voorland zijn, met ‘Feodalisme 2.0’, ‘Fascisme 2.0’ en/of
‘Communisme 2.0’. Ontwrichting dreigt, zoals die bij alle historische overgangen naar nieuwe samenlevingen optrad, nu door
ongebreideld IT-gebruik. Deze theorie huldigt Dirk Helbing, in
Zürich hoogleraar IT-sociologie en aan de TU Delft leider van het
programma ‘Engineering Social Technologies for a Responsible
Digital Future’. Hij is mede door bemiddeling van Jeroen van
den Hoven, hoogleraar ethiek en oud-decaan van de faculteit
Techniek, Bestuur en Management, naar Delft gekomen.
Wat moeten we met zijn datahel en -verdoemenis? Zwaar
overdreven, net als de schouwburgen vol jongeren met privacyzorgen die De Correspondent vult? Van den Hoven: “Nee,
Helbing is als een idioot bezig om iedereen wakker te schudden
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en terecht. We begonnen het debat te laat en gaven belangen
uit handen door de neoliberale overschatting van de markt, als
het gaat om het behartigen van het publieke belang. Bedrijven
mochten vrijelijk datagraaien en ons profileren uit naam van
economische groei. Dat is lastig terug te draaien.”
Wal keert schip
Dus staan we, aldus Helbing, op een kruispunt: gaan we naar
centralistisch geleide – ‘feodale’ – staten die samen met concerns dankzij data en kunstmatige intelligentie de samenleving
top-down sturen en volkeren controleren en exploiteren? Of kiezen we voor democratischer, bottom-up samenwerking waarin
burgers zeggenschap over data verwerven, voor toepassingen
die primair zijn gericht op ondersteuning?
“Het dreigt al verkeerd te gaan nu Trump de investeerder in
databedrijven Peter Thiel en grondlegger van databroker Palantir de baas maakt over Amerika’s informatie- en databeleid”,
vult Van den Hoven in. Toch betoont hij zich optimistischer
dan Helbing over ontsnappingsroutes: “Ik benadruk liever het
positieve, steek graag mensen een hart onder de riem en wil het
bedrijfsleven meekrijgen. Deze datacrisis biedt ook kansen. Net
zoals de ondernemingen die toekomstkeuzes maken met schone
energie straks een betere positie hebben dan de bedrijven die
dit nalaten.”
Dus de markt kan het dataprobleem oplossen? “Nee, de
mogelijkheden voor win-win zijn talrijk, maar je moet bijsturen. Olieconcerns gingen pas nadenken over windenergie onder
dwang van internationale verdragen, nationale wetten en
publieke opinie.”
Van den Hoven schetst verregaande verwantschap tussen
klimaatverandering en nieuwe houdingen tegenover datagebruik: weg met de naïviteit, en inhaalacties gaan bedenken. De
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Zeven vragen
Gerrit-Jan Zwenne, Universiteit Leiden en
Brinkhof Advocaten

Daphne van der Kroft Bits of Freedom

Diana Janssen, directeur van marketingbrancheorganisatie DDMA

1. Welke partijen bedreigen
de privacy van burgers
momenteel het meest en
waarom?

Onmiskenbaar de overheid. Zoals gemeenten
voor doelmatige bemoeizorg, inlichtingendiensten met sleepnetten, hackende rechercheurs, Lodewijk Asscher die SyRI mogelijk
maakt, Stef Blok die een Rotterdam-wet 2.0
bedenkt.

Zowel overheid als bedrijfsleven op grote
schaal. Bij de overheid de Belastingdienst
met koppeling van heel veel bestanden; in het
bedrijfsleven Google en Facebook en de grote
datahandelaren die in de schaduw opereren
zoals Acxiom of Experian.

Vooral partijen waarvan je niet weet wat ze verzamelen, voor welke doeleinden en zonder dat
ze transparant hoeven zijn. In de eerste plaats
de veiligheidsdiensten. Maar ook overheden
die bestanden koppelen zonder dat we weten
wie daar toegang toe hebben en voor welke
doeleinden.

2. Is vergaren van data ook
een privacyschending en
waarom wel/niet?

Het verzamelen van persoonsgegevens kan al
een ’chilling effect’ hebben, ook als er (nog)
niks mee wordt gedaan. Een videocamera
maakt al inbreuk, we weten niet wanneer die
aanstaat, wie de beelden bekijken en welke
conclusies zij trekken.

Te vaak weten we niet hoe we geprofileerd
worden. Privacy gaat over autonomie, eigen
controle en keuzes. Wij kunnen te vaak geen
controle uitoefenen op de gegevensverzameling
en het gebruik ervan.

Als je je aan de wet houdt is data verzamelen
geen privacyschending. Er zijn duidelijke regels
wat mag en wat niet. Maar er is meer nodig dan
lijstjes afvinken. Partijen moeten uitgesprokener en transparanter worden over hun visie op
data, over hun motivatie en intenties om data te
verzamelen en te gebruiken.

3. Welke adviezen kun je
geven aan mensen die wel
bang zijn?

Geen aluminiumfolie hoedjes. Geen privacy
paranoia.
Wel incognito browsen. Adblockers gebruiken
en VPN-providers die je een random IP-adres
bieden. Enz.

Je zorgen zijn terecht. Digitale technologie
heeft ons zoveel gebracht maar noodzakelijk
vertrouwen staat op het spel. Gebruik onze
Internetvrijheid Toolbox en oefen druk uit op
overheid en politiek.

Angst komt vaak voort uit gebrek aan informatie. Je kunt grofweg drie typen mensen onderscheiden: Pragmatici, Sceptici en Onbezorgden.
Mensen die bang zijn, geven relatief vaak aan
dat ze niet begrijpen hoe de online wereld
werkt.

4. Wat zeg je mensen die
beseffen dat ze wat te
verbergen hebben, maar
zich geen privacyzorgen
maken?

Fijn voor je! Weet je het zeker?

Je ziet de ijsberg niet, hoe er profielen worden
opgebouwd met kansberekening hoe je bent
en reageert en wat jij krijgt voorgeschoteld;
bijvoorbeeld de ticketprijs of straks de zorgpremie. Een steeds groter deel komt boven water,
let maar goed op!

Gefeliciteerd. Dan heb je het blijkbaar goed op
orde. Ik ben zelf een pragmaticus. Ik maak een
afweging wat ik wil delen. Ik merk dat ik het
imago van organisaties steeds belangrijker vind
bij die keuze: hoe staat een bedrijf in de data
discussie? Hoe open zijn ze over waarom ze mijn
data vragen en wat ze daarmee doen?

5. Wat zeg je tegen mensen
Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten.
die bewust privacy opgeven
omdat ze er sociaal heel
veel voor terug krijgen?

Je geeft steeds meer op en maakt je afhankelijk
van grote spelers en transparant voor overheden die je in hokjes stoppen.

Je geeft privacy op in ruil voor sociale diensten.
Dit gebeurt bij elke sociale interactie, maar met
digitale data gebeurt dit op een andere schaal.
Wees je daar bewust van.

6. Is de privacyverordening
van 2018 goed (genoeg)
en waarom wel en niet?

Neen. Maar iets beters is misschien ook nog
niet haalbaar. We hebben geen idee hoe privacy te beschermen met wet- en regelgeving.

Gezien de enorme lobby van bedrijven zijn we
positief verrast. We hopen op hoge boetes als
stok achter de deur zodat bedrijven zich aan
de regels gaan houden. Zorgen blijven, over
profilering en automatische beslissingen vanuit
data.

Het is een pluspunt dat alle partijen die zich
richten op de Europese markt zich in elk land
aan dezelfde regels moeten houden. De verordening is technologieneutraal, op principes gebaseerd en gericht op meer transparantie. Maar hij
blijft helaas complex.

7. Gebruik je zelf Facebook,
Google, Gmail, Whatsapp,
Instagram, Amazon, Bol.
com et cetera?

Google, Gmail, Whatsapp, Bol.com: ja; de rest
neen, maar niet om principiële redenen.

Bits of Freedom bereikt via Facebook belangrijk
publiek. Google en Gmail zelf ook, Amazon, Bol.
com. Whatsapp is onmisbaar voor werk en privé,
maar onder collega’s gebruiken we Signal.

Ja, ik gebruik veel, maar niet alles heel vaak.
Ik wil weten hoe de verschillende platforms en
apps werken. Wat bieden ze, hoe gebruiksvriendelijk zijn ze? En – beroepsdeformatie – word ik
goed geïnformeerd over data?
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nieuwe EU-privacyverordening van 2018 volstaat niet. “Nu al
treft de Europese Commissie strengere mededingings- en privacymaatregelen tegenover de grote spelers.”
Europa staat daarin echter vrij geïsoleerd ten opzichte van
China, Rusland en straks de VS, waar overheden en bedrijven
elkaar vinden in het ‘datagraaien’. Van den Hoven: “Overheden
en ondernemingen die kiezen voor hoge morele standaarden,
hebben het momenteel lastig. Toch keert de wal het schip. Als
het vertrouwen in overheden en in elkaar zo afneemt, legt dat
de bijl aan de wortel van de samenleving die het van vertrouwen moet hebben en niet van controle.”
Vrije markt
De oorlog en opstand van Helbing of het vredig herstel van
Van den Hoven? De laatste: “Helbing hoopt ook op gezond verstand. Zo benadrukt Dirk dat privacy een cruciale conditie voor
innovatie en creativiteit vormt. Samenlevingen met weinig respect voor mensenrechten, sociale verhoudingen, transparantie
en privacy doen het slechter. Scandinavische landen, Duitsland
en Nederland voeren de lijstjes van kwalitatief hoogstaande
samenlevingen aan.”
Maar ook wij kiezen voor meer controle voor veiligheid en
kopen gratis diensten met bergen data. De voordelen wegen
zwaarder. Van den Hoven: “Dus denk ik dat het keerpunt komt
wanneer de exploitatie mensen in hun portemonnee gaat
raken. Mensen pikken niet dat ze meer gaan betalen voor het
vliegticket dan de buurman, op grond van wat aanbieders weten
van je bereidheid om te betalen.”
Dit betekent in feite ook het einde van de vrije markt, toont
Van den Hoven slim aan, wat niemand wil: “Bij een volstrekt
individuele relatie tussen aanbieder en klant op grond van de
data met flexibele prijzen per individu is er geen markt meer.”
Hij schetst in een uitstekend recent betoog nog meer concrete nadelen van datamisbruik en privacyschending: “Ik gooi
de vaagheden zoveel mogelijk overboord. Behalve met economische exploitatie voelen mensen ook met sociale discriminatie en psychologische manipulatie straks keihard de nadelen
van datamisbruik.” Dus het principieel verdedigen van privacy
heeft afgedaan? Van den Hoven: “Dat niet, maar direct voelbare
nadelen voorhouden werkt beter dan diepgaande filosofische
discussie. Natuurlijk moet je mensen ook waarschuwen dat ze
straks extern gedetermineerd worden en zich niet meer vrijelijk
zelf kunnen presenteren met hun eigen identiteit. Dat anderen dat doen op grond van data. Dat is een wezenlijk aspect
van privacy, maar helaas op dit moment nu minder voelbaar te
maken…”
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D

e Meldplicht Datalekken en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming maken bestuurders – nog meer
dan voorheen – verantwoordelijk voor het juist toepassen van
privacywet- en regelgeving. Dat is ook nodig, want privacy
staat dagelijks digitaal onder druk. Realistisch ogende phishing
mails hengelen naar bank- en creditcardgegevens. Criminele
organisaties azen op persoonsgegevens die zij kunnen doorverkopen op de zwarte markt of gebruiken voor identiteitsfraude.
Ransomware bevriest bestanden die pas worden vrijgegeven
na betaling van losgeld. Zowel zakelijk als privé komen mensen
steeds vaker in aanraking met verschillende vormen van cyberdreiging. Ook neemt de berichtgeving toe over persoonsgegevens die op straat belanden. De reputatieschade voor de gehackte organisaties is groot. De noodzaak van het goed beschermen
van persoonsgegevens van klanten en burgers staat hoog op de
agenda van bedrijfsleven en overheid, weet Theo Hooghiemstra
van de advies- en opleidingsorganisatie PBLQ. “Het bewustzijn
dat men ‘iets’ moet doen is alom aanwezig en het gevoel van
urgentie ook. De vraag die wij krijgen van opdrachtgevers is:
wát moeten wij dan doen?”
Privacy als norm
Hooghiemstra en zijn collega Dirk Schravenveld pleiten
voor een brede blik op privacy. Niet alleen juridisch of alleen
informatiekundig, maar minimaal een combinatie van beide en
dan ook steeds vanuit een strategisch-bestuurlijk perspectief.
Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met de context
van de gegevensverwerking, zoals bijvoorbeeld in de zorg of
het onderwijs. “Privacy is een bestuurlijke kwestie geworden en
bestuurlijke vragen hebben meerdere invalshoeken.” Dat lijkt
misschien heel ingewikkeld, maar wanneer men digitale dienstverlening biedt moet privacy standaard onderdeel zijn van de
discussies over functionaliteit. Het is geen apart onderwerp dat
bij de juridische collega’s hoort of bij de informatiekundige.
Privacy gaat iedereen aan en moet de normaalste zaak van de
wereld worden.
Rekeningrijden
Waar te beginnen in de eigen organisatie? Schravendeel:
“Vraag jezelf af wat daadwerkelijk nodig is aan persoonsgegevens om het werk te kunnen doen. De neiging is om te veel te
vragen van de burger wanneer dit niet nodig is.” Hooghiemstra
noemt als voorbeeld het rekeningrijden dat rond de eeuwwisseling hoog op de agenda stond en inmiddels weer terug is als
punt van aandacht. “Toen die discussie voor het eerst werd
gevoerd, werd er gesproken over camera’s op alle wegen om
auto’s te kunnen volgen. Tot iemand vroeg of het wel nodig
was om te zien waar iemand zich precies bevindt. Waarom geen
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Privacy is een bestuurlijke kwestie
geworden en bestuurlijke vragen hebben
meerdere invalshoeken. Daarom pleit
PBLQ voor een meervoudig perspectief
op privacy. Niet alleen juridisch, of
alleen informatiekundig. En altijd
strategisch-bestuurlijk.

Telefoonnumer (vast)
Rekeningnummer (1)
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landse Huisartsen Genootschap (NHG) heeft zich gebogen
over de vraag welke informatie noodzakelijk is voor tijdelijke
waarneming in avonden en weekenden. Men hoeft niet alles
van iemand te weten om die tijdelijke waarneming goed te kunnen uitvoeren, een professionele samenvatting is voldoende.”
Dit zijn voorbeelden uit de ‘echte’ wereld, maar in de digitale
wereld is vaak nog minder data nodig. Schravendeel: “Wanneer
een jongere een fles wijn koopt moet hij een identiteitsbewijs
overleggen. Daar staat op hoe hij heet, hoe lang hij is en wat
zijn geboortedatum is. Het enige dat de wijnhandelaar moet
weten: is deze persoon ouder of jonger dan 18? In de digitale
wereld kunnen we een attributendienst aan de authenticatievoorziening toevoegen die alleen dát aan de webshop doorgeeft: rood is ‘te jong’, groen is ‘oud genoeg’. “
Noodzakelijk multidisciplinair
Hooghiemstra stelt dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vergt dat bestuurders transparant
zijn over en aansprakelijk voor de gegevens die zij verwerken:.
“Burgers willen weten wat er met hun gegevens gebeurt en
hebben daar ook het recht toe. Het juridisch perspectief en
het informatiekundig perspectief kunnen en moeten worden

Rekeningnummer (2)
BIC
BTW-nummer
KvK-nummer
Kadastraal nummer

Zes vragen bleken voldoende.
Geen 106, maar zes.

Inlognaam
Naam moeder
kleurcode gebruiken voor de verschillende wegen? Of het nu de
A12 is of de A4 maakt niet uit, gebruik rood, blauw en geel voor
de verschillende toltarieven. Iedereen dacht aanvankelijk dat
het noodzakelijk was om te weten waar mensen reden om het
aantal kilometers in rekening te kunnen brengen. Nee, alleen de
hoeveelheid kilometers en het soort weg telden.”

Naam vader

Hooghiemstra geeft nog twee voorbeelden. “Toen ik nog
voor het College Bescherming Persoonsgegevens (de huidige
Autoriteit Persoonsgegevens) werkte liet een gemeente burgers
106 vragen beantwoorden bij het aanvragen van huursubsidies. Als toezichthouder vroegen we welke persoonsgegevens
echt noodzakelijk waren, gelet op het doel. Zes vragen bleken
voldoende. Geen 106, maar zes. Het wetenschappelijke Neder-

Merk auto

Locatie voertuig (start)
Locatie voertuig (eind)
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CBR-registratie
Haarkleur
Verklaring goed gedrag
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gecombineerd. Multidisciplinaire teams zijn geen luxe meer, ze
zijn noodzakelijk.” Schravendeel voegt daaraan toe dat PBLQ
de benadering van het meervoudige perspectief toepast in
workshops die zij geven met het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). “Mensen uit verschillende
organisaties en disciplines gaan een middag met een concrete
casus aan de slag. Juist de onderlinge uitwisseling en het
samen zoeken naar privacyvriendelijke oplossingen blijken heel
vruchtbaar en worden door de deelnemers zeer gewaardeerd.
Dezelfde benadering past PBLQ toe in een opleiding om privacy
impact analyses (PIA) te leren uitvoeren. Die opleiding komt
begin volgend jaar op de markt. Zo kunnen organisaties binnen de overheid voldoen aan de regelgeving, maar gaan ze ook
zorgvuldig met de gegevens van de burgers om.”
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uit de praktijk > PBLQ

U verkoopt wijn. Wat moet u
van uw klant weten?

grip op privacy

... maar nog geen grip
op beveiliging
Wie persoonsgegevens verwerkt
moet ze goed beveiligen, zegt
de wet. Maar bijvoorbeeld
bij gemeenten maken de
afhankelijkheid van leveranciers
en het werken in ketens en over
verschillende wetsdomeinen van de
beveiliging een taaie klus.
Brenno de Winter
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I

n de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat het
zo simpel: wie persoonsgegevens verwerkt moet ervoor
zorgdragen dat dit veilig genoeg gebeurt. De data moeten volgens de wetgever beschermd zijn tegen verlies, enige vorm van
onrechtmatige verwerking en onnodige verzameling. De plicht
tot beveiligen legt duidelijk neer wat het doel van beveiliging is.
Koudwatervrees
Voor het artikel spreken we negen ‘chief information security officers’ (CISO’s), die geen van allen met naam of organisatie genoemd willen worden. Het onderwerp ligt politiek gevoelig
en de angst om publiekelijk in problemen te komen is groot.
Meerdere CISO’s geven aan moeite te hebben met het goed in
kaart krijgen welke risico’s nu worden gelopen. Daarbij is er ook
onzekerheid of alle geconstateerde risico’s daadwerkelijk goed
afgedekt zijn. In veel gevallen betwijfelen ze dat en is de vrees
dat bij een incident niet aan de verwachting van het bestuur kan
worden voldaan.
De Informatiebeveiligingsdienst (IBD), in 2012 opgericht
door alle Nederlandse gemeenten, ondersteunt gemeenten in
brede zin bij hun informatiebeveiliging en incidenten op dat
vlak. Zij herkennen de vrees bij CISO’s om open over beveiliging te praten. “Als je beveiliging heel goed doet vertel je er
als je slim bent niet te veel over en als je het op punten niet op
orde hebt ook niet”, vertelt Nausikaä Efstratiades, hoofd van
de IBD. “Voor veel mensen is het lastige materie of mensen
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De verantwoordelijke legt passende technische en
organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen,
rekening houdend met de stand van de techniek en de
kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard
van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De
maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. – Artikel 13 Wbp

denken dat het erg technisch is. Desalniettemin constateert de
IBD dat gemeenten vooral open en transparant willen zijn over
de wijze waarop zij met gegevens omgaan. Zij erkennen hun
verantwoordelijkheid.”
Ketenverantwoordelijkheid
Efstratiades wijst erop dat er bij gemeenten veel specifieke
uitdagingen zijn, omdat er veel samenwerkingsketens zijn.
“Denk alleen al aan bijvoorbeeld de jeugdketen, waarin gemeenten allerhande informatie uitwisselen met GGD, bureau Halt,
Jeugdzorg, het OM en ga zo maar door”, illustreert zij. “Dan is
het niet voldoende om je eigen beveiliging op orde te hebben
maar moet dat ook in samenhang met de ketenpartners worden
geregeld.” Het is in samenwerkingsverbanden niet altijd op het
eerste gezicht en voor het gehele proces duidelijk wie welke rol
heeft: is de gemeente bewerker of verantwoordelijke?
Voor beveiliging maakt dat laatste punt veel uit. De gegevensbewerker die verantwoordelijke is, blijft dat ook als een
andere partij de gegevens verder bewerkt of een ICT-dienstverlener wordt ingeschakeld. Die verantwoordelijkheid wordt sinds
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de invoering van de nieuwe wetgeving begin 2016 opeens in
volle hevigheid gevoeld. Met alle worstelingen om zelf aan de
verplichtingen te voldoen, is het goed toezicht uitoefenen op
leveranciers voor de meeste security officers nog niet mogelijk.
Baselines
Als de problematiek wordt opgepakt dan wordt vaak aan
leveranciers gevraagd om aan normen te voldoen. Populair zijn
dan de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR), de
Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) of de ISO27001/27002-normen. Maar het gebeurt ook wel dat de leverancier de leiding neemt in het beveiligen. Het bestuursorgaan
heeft dan in het geheel geen regie over de situatie en voldoet
dan niet aan de regelgeving. Dat probleem is wel bekend, maar
niet snel op te lossen. Het zelf voldoen aan de BIR en de BIG en
het slagen voor de DigiD-audits is al een zodanige aanslag op de
capaciteit, dat extra taken het overvragen van de organisatie is.
Intern leunen veel organisaties op de BIG of de BIR. Voor
specifieke problematieken wordt gebruik gemaakt van specifieke
oplossingen. Daarbij komt een aantal methodieken van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming voorbij
onder de naam Grip op Privacy. Deze bieden een raamwerk om
organisaties te helpen met het voldoen aan de Wbp. Ook het
maken van risicoanalyses als basis voor beleidsvoorstellen komt
regelmatig voorbij.
Deze benadering lijkt hoogdravend, maar in de praktijk
gaat het ook gepaard met het regelen van vaak nog hele basale
zaken. In veel organisaties is er veel achterstand met het upto-date krijgen van software. Er is veel achterstallig onderhoud
te verrichten met het uitfaseren van niet meer ondersteunde
softwareversies, waarvoor projecten moeten worden gestart.
Een populaire stap ‘omdat deze makkelijk met het argument
compliance is te verkopen’. En ‘de kosten voor de reguliere ICTafdeling komen niet op het beveiligingsbudget’.
Ook is bij diverse organisaties het maken van backups
opnieuw onder de aandacht gekomen nu ransomware een groeiend probleem is. Wie daardoor wordt getroffen moet in ieder
geval melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en dat
trekt aandacht. Door te werken met goede reservekopieën is er
een andere oplossing dan op de chantage in te gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens is er klip en klaar over: een ransomware
aanval is een datalek, backup of niet. “De verantwoordelijke kan
er bij ransom- of cryptoware niet van uitgaan dat de inbreuk
beperkt is gebleven tot het zichtbaar besmette bestand of sys-

52

teem. De besmetting kan het hele systeem en alle gekoppelde
bestanden raken”, schrijft de organisatie zelf.
Bewustwording
Een andere belangrijke poot in het uitrollen van een beveiligingsstrategie is volgens de CISO’s het inzetten op bewustwording. Die stap is belangrijk, omdat in de Wbp niet alleen over
technische maatregelen wordt gesproken maar ook over organisatorische maatregelen. Een groot gedeelte van de beveiliging
van persoonsgegevens leunt op het gedrag van medewerkers en
het inzetten op goede procedures. Daarom gaat een deel van de
energie op aan het goed voorlichten van mensen.
Daarbij is de drijvende kracht niet alleen de huidige Neder-

andere problematieken een rol. Zo moet dienstverlening worden
gewaarborgd en de nodige systemen daarvoor beschikbaar zijn,
administraties correct zijn en de vertrouwelijkheid van bepaalde
bestuurlijke documenten worden gewaarborgd. De nervositeit
over kritische vragen in de raad is dan groot. De Wbp wedijvert
dan ook met andere eisen, die politiek zijn en voor het gevoel
van de CISO’s net zo zwaar wegen.
De IBD ziet wel veel aandacht voor beveiliging, als het om
de Wbp gaat. “Het is nu duidelijker dan ooit waar organisaties
en dus ook gemeenten voor staan en aan moeten voldoen om
de privacy te waarborgen. Zeker door de toename van informatiestromen binnen gemeenten, onder andere door de samen-

wat moeilijk is te weigeren. Maar volgens de AP kan dat niet,
want die gemeenten hebben geen goed overzicht van de doelen,
grondslagen en persoonsgegevens die zij verwerken binnen de
rechtsgronden van de diverse verschillende wetten in het sociaal
domein. Zij voldoen dus al snel niet aan de randwoorwaarden
van de Wbp.
De wetenschap dat het haast onmogelijk is om onder de
huidige omstandigheden volledig aan de Wbp te voldoen, maakt
het praten over de beveiliging voor de CISO’s ingewikkeld.
“Niemand wil met zo’n boodschap in de media naar buiten treden”, stelt Efstratiades en CISO’s en de overigen bevestigen dat
desgevraagd. “Het gevolg is dan niet moeilijk om te bedenken”,
licht er een toe. “Mijn aandacht is er vooral op gericht om zo

Ik probeer zo snel mogelijk
compliant te zijn
en dat is niet automatisch
hetzelfde als veilig zijn

landse wetgeving, maar ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als in 2018 daadwerkelijk aan die regelgeving moet worden voldaan moeten organisaties een grote
slag hebben geslagen. Zo moet bijvoorbeeld bekend zijn welke
gegevens worden verwerkt en moeten bestuursorganen dat
ook kunnen oplepelen. Het zoeken naar inzicht in die gegevens
brengt veel nieuwe risico’s op de radar en voedt daarmee de
beveiligingsplannen.
Andere beveiligingsdoelen
Bij het maken van beveiligingsplannen lopen de doelen van
een bestuur niet synchroon met de wensen van de wetgever.
Bij bijvoorbeeld gemeenten spelen naast het voorkomen dat
persoonsgegevens bij de verkeerde mensen kunnen terechtkomen, verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt, ook

werking in ketens, is de gemeente kwetsbaarder geworden.
Informatiebeveiliging heeft prioriteit gekregen. Alhoewel, hier
wat meer, daar wat minder”, vertelt Efstratiades. In de ondersteuning werkt de organisatie dan ook aan een programma dat
zich toespitst op de specifieke situatie voor gemeenten op de
verschillende aspecten van privacy.
Angst voeden
Die angst voor het op de vingers worden getikt, wordt ook
gevoed door de toezichthouder. Een goed voorbeeld is een
onderzoek uit april 2016. Daarin concludeerde de Autoriteit
Persoonsgegevens dat gemeenten onzorgvuldig met gegevens
omgaan. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente bij het verwerken van gegevens voor voorzieningen in het sociaal domein
de aanvrager ook toestemming voor verwerking vraagt – iets
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snel mogelijk compliant te zijn en dat is niet automatisch hetzelfde als veilig zijn.”
Dat laatste is ook een verhaal van mensen en middelen. Er
wordt vooral erg operationeel gewerkt; zaken als bijvoorbeeld
de communicatie op orde krijgen heeft op dit moment weinig
prioriteit. De slag om budgetten wordt iets gemakkelijker nu de
Cybersecurityraad adviseert om tien procent van het ICT-budget
te steken in beveiliging en door de druk van de wetgever. Maar
in de kern blijft bij beveiliging de focus liggen op achterstallig onderhoud verrichten, leunen op de kennis en kunde van de
leverancier en het introduceren van normenkaders. En, zoals
een CISO toevoegt: “hopen dat je ondertussen niet getroffen
wordt door een datalek.”
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‘open’. We moeten nog steeds fysiek naar het paneel
om de informatie te verkrijgen. Dat kan echt handiger. Hetzelfde geldt voor camerabeelden of social
media-berichten. Onze infrastructuur is nog niet
voldoende aangesloten op de mogelijkheden.”

Brandweer wil data
slimmer combineren
De vierde industriële
revolutie omvat technologische
ontwikkelingen in brede zin en
gaat razendsnel. Met als gevolg
dat de omgeving verandert. Om de
brandveiligheid te kunnen blijven
waarborgen heeft de brandweer
behoefte aan een kwaliteitssysteem
om relevante data slimmer te
kunnen combineren.

54

Barry van ’t Padje is de informatiemanager van Brandweer
Amsterdam Amstelland. “Ik ben van de vraagkant”, zegt hij over
zijn functie. “Welke mogelijkheden ontstaan er door de vierde
industriële revolutie? Hoe werken we, wat zijn onze doelen en
hoe willen we die realiseren?”
“Technologie gaat steeds dichter op je huid zitten”, ziet
Barry. “Je zintuigen maken steeds meer gebruik van digitale
middelen. De brandweer heeft behoefte aan een spiegel van
de omgeving, gezien vanuit het perspectief van fysieke veiligheid. Welke digitale feiten zijn voor ons op welke momenten van
belang en met wat voor soort interfaces kunnen we deze op een
slimme manier gebruiken? We moeten gelijke tred zien te houden met de ontwikkelingen.”
Als de brandweer uitrukt, is informatie over het incident en
haar omgeving nodig. “Er zijn op dat moment best veel relevante (sensor-)data beschikbaar. Maar wij hebben nog maar heel
beperkt toegang tot die data”, stelt Barry. “Er zijn bijvoorbeeld
duizenden brandmeldpanelen in onze regio, maar die zijn niet

Besef rond big data moet nog komen
De infrastructuur heeft naast technische ook
juridische aspecten. “Het is voor ons bijvoorbeeld
belangrijk om tijdens een brand te weten of de bewoners verminderd of niet zelfredzaam zijn, of wellicht gevaarlijk.
Dit zijn persoonsgegevens, en daarom moeten we goed nadenken over hoe we met de privacy van betrokkenen willen omgaan.
De privacywetgeving werkt in de praktijk vaak als een verbod en
de procedures die het gebruik van gegevens regelen schrikken
enorm af. Maar ik denk dat er veel situaties zijn waarin mensen
bereid zijn persoonsgegevens te delen. Tijdens een levensbedreigende situatie is dat echt geen issue. We moeten bedenken
hoe we dit makkelijker kunnen maken.”
Risicoprofielen
“Eén van de belangrijkste toegevoegde waardes van big data
voor de brandweer is de mogelijkheid om nauwkeurige risicoprofielen op te stellen”. vervolgt Barry. “De risico’s zijn namelijk
bepalend voor welke producten en diensten de brandweer moet
aanbieden. Hoe groter het risico, hoe meer veiligheidsmaatregelen nodig zijn, van preventief tot repressief. Tot nu toe werden deze risico’s grofmazig op basis van ervaring en vakkennis
in kaart gebracht. Door de beschikbaarheid van grote hoeveelheden data kunnen deze risico’s veel beter worden geïnventariseerd en ontstaat ook de mogelijkheid om de effecten van
de veiligheidsmaatregelen te meten. Er ontstaat, met andere
woorden, de mogelijkheid van een evidence based praktijk. Als
we het goed aanpakken, gaat ons leervermogen met sprongen
vooruit.”
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Een belangrijk onderwerp daarbij is de verhouding tussen
preventief en repressief. “In de toekomst zal de informatievoorziening veel meer naar de voorkant gaan. Stedenblokken
branden niet meer af, zoals vroeger. Laat staan een hele wijk.
Gebouwen worden tegenwoordig heel anders gemaakt. De focus
verschuift steeds meer van de repressieve kant naar de nietrepressieve kant: hoe voorkom je een incident? Hoe kun je een
veilige omgeving creëren? Als ook dit op een goede manier

Informatie wordt steeds meer
een productiefactor

digitaal wordt vastgelegd, kan er een vruchtbare wisselwerking
met de repressieve kant ontstaan. Dat noemen wij ketengericht
werken.”
Nadenken over goed informatiesysteem
“Al deze ontwikkelingen maken informatiegestuurd werken
binnen de brandweer steeds belangrijker,” voorspelt Barry.
“Informatie wordt steeds meer een productiefactor. Je moet
daarom nadenken over hoe je een kwalitatief hoogwaardig
informatiesysteem opzet. Hoe moet je testen? Hoe moet je je
functioneel beheer inrichten? Welke informatie heb je specifiek
nodig om je werk goed te kunnen doen? Voor dit soort vraagstukken hebben we SYSQA ingeschakeld. Zij zijn goed in het
ontwikkelen van kwaliteitssystemen.”
“In welk systeem de data is opgeslagen is feitelijk niet
belangrijk, als het maar in een netwerk past en je erbij kunt.
Maar we moeten wel naar nieuwe wegen zoeken waarmee we
die enorme hoeveelheid beschikbare data kunnen opslaan en
combineren. En we moeten nadenken over de juridische en
beleidsmatige fundamenten waarmee dit op een verantwoorde
manier kan.”
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Aftellen naar de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG):

Huiswerk!
Per 25 mei 2018 is de nieuwe
Europese privacywetgeving van
toepassing in alle lidstaten. Dat geeft
bestuurders nog ruim een jaar om
zich goed voor te bereiden. Wat gaat
er in juridische zin voor overheden
veranderen en wat zijn daarbij de
aandachtspunten?
Fred Teunissen

T

elevisieschermen en geluidsboxen, die conversaties in
de kamer opvangen en doorsturen naar ‘de Centrale’,
smart meters die de kleinste nuances in het energiegebruik in uw
woning vastleggen, social media die niet alleen een reeks persoonsgegevens registreren, maar – op basis van uw surfgedrag –
ook uw interessegebieden, politieke voor- en afkeuren, seksuele
gerichtheid en aanwijzingen voor uw fysieke gesteldheid en dat
alles samenbrengen in diepgravende persoonlijke profielen. Het
zijn maar drie voorbeelden van de oprukkende digitale techniek
en een privacy die daardoor stevig onder druk komt te staan.
Door de digitale revolutie verandert ook ons denken over privacy.
We worden er langzaam maar zeker wat soepeler in.
Versoepeling
De wetgeving versoepelt mee, althans op sommige punten.
Nu is het nog zo dat u al uw privacygevoelige gegevensbewerkingen moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is
vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) uit
1995. Onder de nieuwe Europa-brede Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) hoeft dit niet meer. Voortaan bent u
namelijk uw eigen waakhond. U dient straks te kunnen aantonen
dat u uw datazaakjes goed geregeld heeft. Dit is vastgelegd in de
zogeheten documentatieplicht. U moet hard kunnen maken dat
uw processen privacy by design volgen, dan wel privacy by default.
Dit laatste houdt in dat u niet meer gegevens mag vragen dan
strikt noodzakelijk is. Uw vinkjes moeten voortaan standaard uit
staan.
Op andere punten is de AVG een stuk strakker. Als overheidsorganisatie bent u volgens de AVG verplicht een PIA (privacy
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impact
assessment) uit te
(laten) voeren. En u moet een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen als u die al niet had. Ook kleine overheden
krijgen met deze verplichting te maken. En nog een verschil:
datalekken moet u voortaan altijd melden. Er zijn geen uitzonderingen meer.
Dit zijn een paar belangrijke verschuivingen. Hoe ingrijpend
zijn ze, vergeleken met de situatie sinds 1995?

nadruk op. Je moet kunnen aantonen
dat je voldoet aan wat in de Verordening staat.
Om dat te kunnen, moet je precies weten welke gegevensverzamelingen je waar in je organisatie hebt en voor welke doelen
je de gegevens inzet. Op dit moment hebben te veel overheden
daar een te onbepaald beeld van.”
Zwenne wijst in dit verband op het feit dat de Autoriteit Persoonsgegevens onlangs enkele gemeenten op de vingers tikte,

Data mapping
Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij bij de afdeling eLaw van de Universiteit Leiden,
verwacht geen grote verschuivingen als gevolg van de invoering
van de nieuwe Europese Wet. Hij schat dat 80 procent ongeveer
hetzelfde zal zijn vergeleken met de Wbp, maar dan wel een stuk
gedetailleerder en meer omvattend. “Er is tot op zekere hoogte
sprake van codificatie. Er is inmiddels de nodige jurisprudentie
gekomen. Ook hebben de toezichthouders nu ruime ervaring
opgedaan met de huidige regelgeving. Er is daardoor een scherper beeld ontstaan en consensus over wat onder de privacywetgeving valt en wat niet.”
In de 20 procent die het verschil uitmaakt, ruimt Zwenne een
prominente plaats in voor accountability. “Daar ligt nu veel meer

Toezichthouders bewegen zich
langzaam maar zeker af van
strikte doelbinding
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omdat ze niet wisten wat ze aan gegevensbronnen in huis hadden. “In de AVG is een strenge documentatieplicht opgenomen.
Je moet bijvoorbeeld logfiles bijhouden, dus vastleggen wie op
welk moment bij welke gegevens is geweest. De organisatie van
je informatievoorziening moet daarop wel zijn ingericht. Op dit
punt moet nog heel wat werk worden verzet door overheden.”
Zwenne raadt aan om de tijdspanne tot aan het van kracht
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Samen veilig
verbonden
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worden van de AVG vooral te benutten voor data mapping. “Daar
zijn tal van goede tools voor. Elke accountantsorganisatie of
privacyadviesbureau kan je daarover voorlichten.”
En dan is er nog de aanstelling van een FG. “Bij de Rijksoverheid en de grote gemeenten zijn al zulke functionarissen aangesteld,” verduidelijkt hij, “maar nog niet op de overige niveaus.
Ook kleine overheden zijn hiertoe volgens de AVG verplicht. Zij
zijn daar vaak niet op ingericht en kunnen ervoor kiezen om
deze taak uit te besteden aan een dienstverlenend bedrijf, maar
ik vraag me af of dat wel zo verstandig is. Als gegevensverwerking tot je kerntaken behoort – en bij overheden is dat altijd
het geval – dan is er veel voor te zeggen om de expertise op het
punt van privacy in eigen huis te houden.”
Bezinning
Belangrijke peiler in zowel de Wbp als de AVG is de zogeheten doelbinding. Datagraaien mag nog steeds niet. Dit houdt in
dat het doel waarvoor de gegevens worden verzameld, vastgelegd en verwerkt duidelijk omschreven moet zijn. Dat is logisch,

De overheid is een monopolist.
Je kunt als burger als iets je
niet zint niet naar een andere
overheid overstappen

Eén partner voor
veilige communicatie
Als vertrouwde IT- en telecompartner biedt KPN een ICT-landschap
dat functioneert als één sterk geheel. Wij verbinden overheden,
zowel landelijk als lokaal, met het bedrijfsleven én de burger.
Met deze verbindingen is veilige communicatie mogelijk, wat de
samenwerking onderling versterkt en de dienstverlening vanuit
de overheid verbetert. Samen veilig verbonden, met KPN.
kpn.com/overheid

want dat maakt deze activiteit ‘tastbaar’ en daarmee in principe
controleerbaar. Maar daarmee loopt de AVG wel enigszins achter
bij de maatschappelijke realiteit van big data-toepassingen. De
kern van echt innovatieve big data is nu juist dat er geen nauw
omschreven doel is, omdat dit pas ‘tijdens de rit’ contouren
krijgt.
Corien Prins, hoogleraar Recht en Informatisering aan de
Universiteit van Tilburg, beaamt dat de AVG op dit punt nog
voor zijn inwerkingtreding al achter de feiten aanloopt. “Je ziet
in de praktijk nu al dat er een verschuiving optreedt. Toezichthouders bewegen zich een beetje af van die strikte doelbinding.” Tegelijkertijd treedt het begrip ‘gerechtvaardigd belang’
meer op de voorgrond, aldus Prins. “Onder de huidige Wbp is
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verantwoording afleggen over de keuzes die organisaties maken
in het verwerken van persoonsgegevens een minder expliciete
opdracht. Dat is volgens de nieuwe AVG wel het geval. Het effect
hiervan kan zijn dat wat vroeger gedacht werd wel te kunnen,
omdat er voorafgaand aan de verwerking minder expliciet om
verantwoording afleggen werd gevraagd, nu niet meer mag,
bijvoorbeeld omdat het gerechtvaardigd belang niet goed kan
worden gemotiveerd. En omgekeerd, dat wat vroeger niet mocht
omdat het doel niet goed was omschreven, nu wel mag, omdat
er een evident gerechtvaardigd en goed gemotiveerd belang
mee is gediend.”
Prins raadt overheden aan om de verplichte PIA’s aan te
grijpen voor een bezinning op precies deze vraagstukken: is er
wel een voldoende gerechtvaardigd belang? “Zo’n PIA kan als
resultaat opleveren dat je van voorgenomen activiteiten afziet.
Overheden kunnen dit instrument gebruiken om in sommige
gevallen duidelijk NEE te zeggen tegen eerder door hen geformuleerde beleidsintenties.”
Waarborgen
En de burger? Gaat de rechtspositie van de Europese burger
erop vooruit? “Dat verwacht ik wel,” reageert Zwenne, “maar we
moeten ons ook niet rijk rekenen.” Als voorbeeld noemt hij het
klachtrecht. “Onder de Wbp heb je ook een klachtrecht, maar de
AP hoefde niet iets met zo’n klacht te doen. Ze konden hem voor
kennisgeving aannemen of volstaan met een beleefd antwoordbriefje: ‘we hebben uw signaal ontvangen’. In de nieuwe situatie
is dat niet meer vanzelfsprekend. De AP zal dan al snel aantoonbaar actie moeten ondernemen.”
Corien Prins is minder optimistisch gestemd over de positie
van de burger. “De overheid is een monopolist. Je kunt als burger als iets je niet zint niet naar een andere overheid overstappen. De overheid heeft zo enorm veel macht. Daarom zouden er
wat mij betreft betere wettelijke waarborgen ingebouwd moeten
worden.”
Ze geeft het voorbeeld van het onderscheid in de AVG tussen gewone en bijzondere gegevens. “Dat onderscheid kun
je zo eigenlijk niet meer maken. Iedereen weet dat je door de
combinatie van twee of meer gewone gegevens bijzondere,
soms zelfs uiterst gevoelige gegevens kunt creëren. Overigens
is het wel zo dat de AVG alleen het nieuwe juridische raamwerk
omvat. De nationale parlementen moeten nu voor het verwerken
van bepaalde gegevens – bijvoorbeeld gezondheidsgegevens –
nadere regels uitwerken. En bij die gelegenheid zijn er voor die
verwerkingen nog volop kansen om in de dagelijkse praktijk van
de regelgeving betere waarborgen aan te brengen.”
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n oktober van dit jaar lagen de gegevens op straat van
412 miljoen gebruikers van datingbedrijf FriendFinder.
Het ging onder andere om gebruikersnamen, wachtwoorden,
e-mailadressen en IP-adressen. Dat was op zich al erg genoeg,
maar FriendFinder host ook ‘datingsites’ voor mensen die op
zoek zijn naar porno en (buitenechtelijke) seks. Dit zijn diensten waar gebruikers over het algemeen privé gebruik van willen
maken en de openbare persoonsgegevens zijn daarmee een bron
van chantage. Iedereen kan zich voorstellen wat een impact dit
kan hebben op levens en loopbanen. Voorvallen als deze dragen
bij aan de groeiende realisatie dat databeveiliging een zeer serieuze kwestie is voor iedereen.
Alles is data
Op het moment van schrijven is de Friendfinder-hack een
van de grootste datalekken in de geschiedenis, maar dat zal niet
zo blijven. “Datalekken zijn een feit”, zegt Brenda Langedijk,
security consultant voor SIG (Software Improvement Group).
“De wereld draait op software en software is kwetsbaar voor
aanvallen van buitenaf en slordigheid van binnenuit. Wat voor
bedrijf je ook bent, software is jouw business geworden.” Naast
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berichtgeving in de media, groeide dat besef ook door het aanscherpen van de wetgeving, de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) en Wet Meldplicht Datalekken. De verhoging van boetes heeft menig bestuurder opgeschrikt en de vaak
verplichte aanstelling van een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) dwingt organisaties tot zelfonderzoek naar hoe
hun software met data omgaat. Langedijk: “Het speelkwartier is
voorbij. Na 25 mei 2018 gaan de boetes uitgedeeld worden en ze
zijn beslist fors. Aan het eind van de rit bestaat de kans dat de
bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden.”
Privacy by design
Maar waar te beginnen? “Wij pleiten voor privacy by design,
softwareontwikkeling met privacy erin gebakken”, zegt business
consultant Cathal Boogerd van SIG. Met schone lei beginnen
wil natuurlijk iedereen, maar wat te doen met digitaal erfgoed?
“Legacy maakt het lastiger. Decennia aan data worden opnieuw
of anders ontsloten, bijvoorbeeld door nieuwe software. Met
iedere combinatie van datastromen worden persoonlijke gegevens uitgebreid en het beveiligingsrisico vergroot. Daarom moet
voorafgaand aan ieder veranderingsproces privacy worden mee-
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Minimaal de wet
Langedijk merkt in de markt nog steeds verwarring over wat wel
en niet mag als het gaat om persoonsgegevens. “Instinctief weten
we het wel. Waarom
dan toch digitaal
laten rondslingeren wat
je niet
op een

be
persovat
gegevonsens

bureau
zou laten
liggen? Er
is een niveau
waar je niet onder
mag zitten en dat is
de wet. Zorg dat bestaande
richtlijnen en regelgeving worden
vertaald naar concrete richtlijnen voor de eigen organisatie. Houd
voor ogen dat hoe meer data je bewerkt, hoe meer risico je creeert.” Langedijk adviseert om gebruik te maken van bestaande ‘privacy enhancing technology’ (PET). “We zien nog regelmatig software waarin ontwikkelaars zelf een gemankeerde oplossing hebben
bedacht voor security of privacy. Ons uitgangspunt is: ga niet zelf
bouwen, er is voldoende technologie beschikbaar met bewezen
security- en privacy-eigenschappen waarmee je je bovendien de
onderhoudslast bespaart. Denk bijvoorbeeld aan de encryptie die
WhatsApp gebruikt. Waarom zou je zelf nog gaan sleutelen?” Het
slotadvies van SIG: behandel persoonsgegevens als een explosieve
stof die door verkeerd gebruik of blootstelling aan de buitenlucht
tot grote schade kan leiden. Niet alleen voor degene die het hanteert, maar ook voor de directe omgeving.
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AGGREGATE_LATE: het verzamelen van
meerdere privacygevoelige informatiebronnen en die opslaan om later op te tellen.
Bijvoorbeeld het gemiddeld aantal
gebruikers per uur. Waarom gebruikersdata bewaren met bezoektijden en later optellen? Beter is
het meteen te tellen en de
gebruikersgegevens weg te
gooien.
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Maak van
veilige software
een harde eis
I

Vijf slechte gewoonten
om te breken (privacyantipatterns)

genomen in het gewenste eindresultaat. Maak het een eis en toets
daarop, dan komt het in de software wel terecht.”

ASK_TOO_MUCH:
alle gegevens van een
persoon opvragen in
een app of op een website omdat het vast nog
eens van pas kan komen.
Al die data kunnen
gaan lekken en dat komt
helemaal niet van pas.
Minimaliseer. Vraag alleen
wat nodig is (een game hoeft
toch ook geen toegang tot
adresboek en locatie?)

KEEP_TOO_LONG: onnodig lang
bewaren van gegevens. Gooi daadwerkelijk
weg wat niet meer nodig is of wat niet langer
wettelijk verplicht is om te bewaren. FriendFinder bleek bijvoorbeeld twintig jaar aan data
te hebben opgeslagen – en gelekt. Waarom?
SCATTER_DATA: persoonlijke gegevens op
verschillende plekken bewaren zonder dat bij
te houden. Alleen na inventarisatie komen
risico’s in beeld, kunnen ze geminimaliseerd
worden en is het mogelijk om gegevens van
personen echt te verwijderen of te corrigeren.
TRUST_ALL_FRIENDS: iedereen in de
organisatie mag alle gegevens zien. Dat is
weliswaar eenvoudig in gebruik en beheer,
maar het is beter om hier grenzen te stellen
vanwege privacyrisico’s.
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Met iedere combinatie van
datastromen worden persoonlijke
gegevens uitgebreid en het
beveiligingsrisico vergroot. Maak
privacy onderdeel van het gewenste
eindresultaat en gebruik bewezen
privacy- of securityoplossingen van
derden.
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Technische implicaties van de AVG

Privacy by Design
Met de komst van strengere
Europese regelgeving dringt bij
organisaties het besef door dat
ze ‘iets met privacy’ moeten in
hun digitale bedrijfssystemen.
Maar hoe bed je privacy op een
fundamentele manier in het ontwerp
van gegevensverwerkingen in?
“Het is meer informatiekunde dan
informatica.”
Fred van der Molen
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I

n een wereld waarin burgers met een druk op AKKOORD
toestaan dat de Facebooks en Googles van deze wereld
meer persoonlijke gegevens naar binnen slurpen dan bedrijven
ooit eerder deden, lijkt privacy een concept uit een romantisch
verleden. Tegelijkertijd voeren politici en privacyorganisaties
strijd om de digitale privacy van burgers beter te waarborgen.
En is – dankzij Europa, jawel – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen die strengere regels en
hogere boetes belooft dan nu gelden. Wordt hier een achterhoedegevecht gevoerd, of komt dankzij de AVG het onderwerp
digitale privacy werkelijk hoger op de agenda te staan van
bedrijven en overheidsorganisaties? En daarmee op het bordje
van systeemarchitecten, informatici en applicatiebouwers?
Dat laatste lijkt het geval, gelet op de stroom publicaties,
blogs en congressen over onderwerpen als ‘privacy by design’ en
andere aspecten die voortvloeien uit de AVG. De nieuwe verordening treedt op 25 mei 2018 in werking. Ondertussen oriënteren
meer en meer organisaties zich op hoe ze AVG-compliant kunnen
worden. Wie met persoonsgegevens werkte, overtrad wellicht al

Scanauto in Amsterdam. Jaap-Henk Hoepman: “Rechters wegen bij hun uitspraken de proportionaliteit en subsidiariteit. Is het bijvoorbeeld nog nodig dat gemeenten alle nummerborden inscannen voor parkeerheffingen?”

de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), maar de risico’s
om niets te doen lijken groter te worden.
“De maximale boetes kunnen enkele procenten van de bruto
wereldwijde jaaromzet bedragen. Dat maakt privacy in ieder
geval voor bedrijven een onderwerp in de bestuurskamer”, stelt
wetenschapper Jaap-Henk Hoepman van de Rijksuniversiteit
Nijmegen.
“Dat je er iets mee moet, is duidelijk. Maar wat? Er is grote
onzekerheid in de markt”, aldus consultant Rob van der Veer van
de Software Improvement Group (SIG). “Want hoe heet wordt de
soep uiteindelijk gegeten? Daarvoor is het toch wachten op hoe
de wet daadwerkelijk wordt toegepast.”
Raamwerk
Maar voordat de eerste processen worden gevoerd, proberen
kennisinstellingen de organisatorische en technische implicaties van de nieuwe regelgeving in kaart te brengen. Eén daarvan
is TNO, die onder de naam RESPECT4U een ‘privacyraamwerk’ in
ontwikkeling heeft. TNO-onderzoeker Marc van Lieshout over
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de achtergrond: “Met de AVG is er een wettelijk kader waarin de
rechten van het individu en plichten voor organisaties worden
benoemd. Maar er staan veel open normen in, bijvoorbeeld rond
privacy by design. Wat betekent dat nu precies in de praktijk?
We willen met dat raamwerk geen checklist voor goed gedrag
afleveren, maar wel een hulpmiddel om organisaties in staat te
stellen om te doen wat ze willen doen, met een goed oog voor de
privacy-aspecten.”
Van Lieshout wijst er ook op dat het met het benoemen van
rechten van het individu niet klaar is. “Je kunt moeilijk verwachten dat gewone burgers zich daar op elk moment in gaan
verdiepen. Wij gebruiken graag de vergelijking met voedselkwaliteit. Gebruikers kunnen en willen niet alles zelf controleren.
Ze vertrouwen erop dat producten die in de winkel liggen aan
normen van voedselveiligheid voldoen. Vergelijkbaar zouden we
ook op het gebied van privacy keuringsinstanties en kwaliteitslabels willen hebben.”
Van Lieshout en Hoepman (RU) zitten in de directie van het
Privacy & Identity Lab (PI.lab), een platform waarin TNO en de
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grip op privacy

Acht privacyontwerpstrategieën

universiteiten van Nijmegen en Tilburg samenwerken aan kennisopbouw rond de juridische, organisatorische en technische
aspecten van digitale privacy en identiteit.
Privacy by design
In de AVG wordt expliciet gesproken over ‘privacy by design’.
Hoepman: “Dat betekent dat je serieus moet gaan nadenken hoe
je systemen privacyvriendelijk gaat ontwerpen. En dat je die
vervolgens ook goed moet documenteren.”
De belangstelling voor privacy onder systeemarchitecten
en applicatiebouwers lijkt daarmee dezelfde weg te volgen
als eerder die voor security: van negeren, via het implementeren van reparaties achteraf naar het integraal inbedden in
het ontwerp. Met dit verschil dat organisaties sneller het nut
inzien van beveiligingsmaatregelen. Hoepman: “Dat is wel een
essentieel verschil. Bij privacykwesties is de organisatie die persoonlijke gegevens verzamelt enerzijds verantwoordelijk voor
het beschermen ervan, maar heeft die aan de andere kant juist
belang bij het verzamelen van die informatie. Heel plat gezegd:
zonder privacy-beschermende wetgeving was er voor organisaties ook geen privacy-probleem. Dat ligt bij security wel anders.
Daar valt de boze buitenwereld je aan.”
Privacybeleid wordt dan ook vaak ervaren als een blok aan
het been. Het is gedoe. Maar met boeteclausules in het vooruitzicht dringt het besef door dat negeren geen optie meer is. En
omdat achteraf aanpassen lastiger en kostbaarder is dan meteen
inbouwen, groeit de aandacht voor Privacy by Design.
Hoepman stelt vast dat er meer aandacht voor ontwerpstrategieën ontstaat, terwijl tot voor kort de meeste aandacht uitging naar technologieën om applicaties veiliger te maken, zoals
identiteitscontrole en encryptie.
Hoepman: “Maar ik moet toegeven dat het onderwerp ‘privacy by design’ makkelijker ingang vindt bij juristen en organisatieadviseurs dan bij systeemarchitecten en techneuten. Die
vinden het vaak een vaag onderwerp. Het is meer informatiekunde dan informatica.”
In mei 2016 bracht het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming) een uitgebreide handleiding
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uit voor Privacy by Design, waarin de consequenties van de
nieuwe privacy-regelgeving zijn uitgewerkt tot zeven ontwerpprincipes. De CIP Handleiding beoogt organisaties handvatten
te geven voor de omgang met privacy bij het ontwerpen van
gegevensverwerkingen.
Nog dichter op de praktijk staan de ontwerpstrategieën die
Hoepman op zijn site deprivacycoach.nl noemt. Hij onderscheidt
daarin data-georiënteerde en procesgeoriënteerde strategieën
(zie kader). Tot de eerste categorie horen principes om de
opslag en verwerking van persoonsgegevens zoveel mogelijk te
minimaliseren, zo weinig mogelijk gegevens gecentraliseerd op
te slaan en die zoveel mogelijk te anonimiseren.
Bij de procesgeoriënteerde strategieën draait het om de
gebruiker: die moet altijd worden geïnformeerd en om toestemming gevraagd wanneer zijn persoonlijke gegevens worden
opgeslagen. Bovendien moet die gebruiker gegevens kunnen
corrigeren. Daarnaast dient de organisatie enerzijds intern een
privacyvriendelijke verwerking af te dwingen en anderzijds zich
daarover extern te verantwoorden.
RESPECT4U
Zoals gezegd ontwikkelt TNO een privacyraamwerk onder
de naam RESPECT4U. RESPECT is een acroniem dat staat voor
Responsible, Empowerment, Secure, Proactive, Ethical, Costbenefits en Transparantie. Over elk van deze aspecten kan Van
Lieshout snel een middag vullen. Maar hij wil in ieder geval als
belangrijke boodschap meegeven dat organisaties privacy niet
enkel als kostenpost moeten zien. “Als je het negatief benadert,
kun je aanvoeren dat je met een goed digitaal privacybeleid
boetes kunt vermijden. Maar transparantie en betrouwbaarheid
zijn ook redenen waarom burgers liever met jouw organisatie in
zee gaan. Wij denken dat het dezelfde rol gaat spelen als ‘duurzaamheid’ in de beslissing van burgers met wie ze in zee willen
gaan.”
SIG is een organisatie die zich specialiseert in het testen van
softwarekwaliteit. Inmiddels deelt het bedrijf ook rapportcijfers
uit voor de implementatie van privacy-aspecten. Van der Veer:
“Privacy wordt vaak een onderwerp bij security-audits. Dan ga

DATA-GEORIËNTEERDE STRATEGIEËN
Minimaliseer: beperk zo veel mogelijk de verwerking van
persoonsgegevens. Selecteer alleen relevante personen of gegevens. Verwijder persoonsgegevens zodra
ze niet langer nodig zijn.
Scheid: scheid persoonsgegevens zo veel mogelijk van
elkaar. Verzamel persoonsgegevens in verschillende
databases. Distribueer de verwerking over verschillende locaties. Doe zoveel mogelijk in de apparatuur
van de eindgebruiker.
Abstraheer: beperk zoveel mogelijk het detail waarin
persoonsgegevens worden verwerkt. Aggregeer informatie over categorieën personen in plaats van ieder
individu. Vat gedetailleerde informatie samen in meer
algemene gegevens.
Bescherm/maak onherleidbaar: voorkom dat persoonsgegevens openbaar worden. Beperk toegang tot en
beveilig persoonsgegevens. Verbreek de link tussen
personen en hun gegevens. Maak data onherleidbaar,
bijvoorbeeld door deze te mixen of te anonimiseren.
PROCES-GEORIËNTEERDE STRATEGIEËN
Informeer: informeer gebruikers op een begrijpelijke
manier over de verwerking van hun persoonsgegevens. Waarschuw gebruikers als hun persoonsgegevens worden gebruikt, of als deze zijn gelekt.
Geef controle: geef gebruikers controle over de verwerking van hun persoonsgegevens. Vraag om toestemming. Geef de mogelijkheid om persoonsgegevens te
corrigeren of te (laten) verwijderen.
Dwing af: committeer je aan een privacyvriendelijke
verwerking van persoonsgegevens. Stel een privacybeleid op, en dwing deze af met technische en
organisatorische maatregelen. Beleg verantwoordelijkheden. Controleer de implementatie van het beleid
regelmatig.
Toon aan: toon aan dat je op een privacyvriendelijke
wijze werkt. Verzamel logs en doe audits. Rapporteer
de resultaten. Laat je certificeren.
Bron: www.deprivacycoach.nl (Jaap-Henk Hoepman).

je vragen stellen bij gegevensstromen. Heb je al die gegevens
nodig? Moet je ze wel centraal opslaan? Zijn ze wel actueel? Hoe
lang worden ze bewaard? Organisaties zijn in eerste instantie
terughoudend om daarop in te gaan. Ze vrezen ook wat er uitkomt en de verplichtingen die dat met zich meebrengt.”
Maar de nieuwe wetgeving en de dreigende boetes zet het
thema wel prominenter op de agenda. “Wij beschouwen het in
ieder geval als een belangrijk nieuw speerpunt om organisaties
daarbij te ondersteunen.”
Conflicterende belangen
Het bedrijfsmodel van social mediabedrijven is voor een
groot deel gebaseerd op het verzamelen van zoveel mogelijk
persoonskenmerken. Privacy-beperkingen zijn dan vooral hinderlijk. Maar ook overheidsorganisaties zijn gretige verzamelaars. Zo vlooit de fiscus parkeergegevens van alle Nederlanders
door om te controleren of leaserijders hun bedrijfswagen toch
niet meer privé gebruiken dan ze opgeven. En de gegevens die
bedrijven als Bluetraffic en CityTraffic leveren op basis van wifien bluetooth tracking van mobiele telefoons worden niet alleen
door winkelketens benut maar ook door gemeenten. Je kunt
zo handig bezoekersaantallen en -stromen in kaart brengen.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een concreet geval
bepaald dat deze methode in strijd is met de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en beperkingen opgelegd in combinatie met een dwangsom.
Hoepman: “Rechters wegen bij hun uitspraken de proportionaliteit en subsidiariteit van de gegevensverzameling. Is het bijvoorbeeld nodig dat gemeenten alle nummerborden inscannen
voor parkeerheffingen? Nu kan het antwoord positief zijn, maar
zodra iemand iets bedenkt waardoor de heffing ook efficiënt
op een meer privacyvriendelijke manier kan worden geregeld,
ben je eigenlijk verplicht dat te implementeren. De stand van
de techniek kan dus dwingen tot herijking van een bepaalde
werkwijze.”

Meer informatie: www.pilab.nl, www.cip-overheid.nl

Nummer 21, januari 2017

65

