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Inleiding
Dit factsheet is opgesteld op verzoek van de Vaste Tweede Kamercommissie
voor Digitale Zaken. Voor de juridische inzichten zij verwezen naar het
factsheet van prof. Gerrit-Jan Zwenne (d.d. 19-10-2021). Hieronder ga ik in
op een aantal niet-juridische elementen die spelen rond de bescherming van
persoonsgegevens.

Samenvatting
Er is een aantal conceptuele en een aantal praktische redenen voor het feit
dat de AVG gezien kan worden als een succes, maar ook als een nog niet
voltooide missie. Een eerste reden is dat de juridische opgestelde concepten
en aannames op het gebied van controle en toestemming gebaseerd zijn op
het idee van een contract (m.a.w. twee partijen spreken iets af en
ondertekenen een soort ‘gebruikersovereenkomst’). Dit afsluiten van een
contract over het gebruik van persoonsgegevens tussen datasubject en
datacontroller of -processor heeft weinig van doen met de sociale of
technologische werkelijkheid van digitale diensten en ons digitale dagelijks
leven. Het aantal databases waarin onze persoonsgegevens staan is niet te
overzien2 en is het niet per se duidelijk hoe juridische regels voor het
bezitten van persoonsgegevens zijn te vertalen in technische methodieken of
standaardmanieren voor werken met persoonsgegevens3.
Daarnaast zijn persoonsgegevens - als afgeleide van een identiteit - per
definitie interactief en sociaal: een identiteit, en dus ook persoonsgegevens,
heb je in relatie tot iets of iemand anders (m.a.w. daar kan de facto nooit in
alle soevereiniteit controle over uitgeoefend worden4). De kernvraag die
hieraan voorafgaat is dan ook waar precies toestemming voor gegeven
wordt: een proces, toegang tot een serie bits en bytes, een behandeling, of
wijziging van de status van wat die bits of bytes al dan niet toelaten etc.
Ook zijn de notie van wat een persoonsgegeven precies is en de reikwijdte
van die notie onderhevig aan veranderingen – zowel in technologie als in ons
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gebruik daarvan (was voor de tijd van smartphones ‘locatie’ een
persoonsgegeven?5). Hoewel de AVG ontworpen is als technologieneutrale
wetgeving blijkt het toch lastig om de wet goed toe te passen in een snel
veranderend sociaal-technologisch landschap6.
De scheiding die de wetgever maakt tussen persoonsgegevens en nietpersoonsgegevens lijkt op papier logisch, maar is in de praktijk niet zo
makkelijk7. Daarnaast levert de alomtegenwoordige digitale technologie
evenals de datageneratie die daarmee gepaard gaat een groot risico op reidentificatie van geanonimiseerde persoonsgegevens8, of het identificeren
van personen op basis van indirecte indicatoren en metadata (de
zogenaamde mosaic-theory9). Dit is een grote uitdaging voor
privacywetgeving in het digitale domein, zoals de AVG. Uiteraard kan de AVG
ingezet worden om de risico’s te ondervangen van privacyschending die zich
op deze indirecte wijze manifesteren, maar daarmee wordt het werkterrein
van de AVG zo groot dat sommigen claimen dat zij onuitvoerbaar is
geworden10. We zien dan ook dat ondanks de internationale impact van de
AVG op de ontwikkeling van internationale normen en privacywetgevingsontwikkelingen buiten Europa, de verordening op kleinere schaal
vooral leidt tot veel procedurele (en juridische) onduidelijkheid en
onzekerheid11, waarbij het datasubject (de burger, de consument) vaak maar
marginaal onderdeel is van de discussie.
Over het vertrouwen in de AVG als instrument om privacy te beschermen zijn
verschillende cijfers en studies te vinden: in het algemeen is dat vertrouwen
bij burgers vrij laag12. Dit vertrouwen staat verder onder druk door een
verminderd vertrouwen in de overheid alsook door een vrij recente
‘techlash’13 en meer wantrouwen jegens aanbieders van digitale diensten en
de opkomst van AI14.
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Vanuit zowel juridisch als technisch oogpunt zijn er naast de AVG veel
beleidsontwikkelingen vanuit Europa, erop gericht om digitale
gegevensbescherming een stap verder te brengen. Vooral aan de
technologische kant van regulering (naast andere modaliteiten van regulering
zoals wetgeving, sociale normen en de markt), moet veel gedaan worden om
ontwikkelaars van digitale diensten beter te ondersteunen bij het toepassen
van privacy-preserving technologies en privacy enhancing technologies. Aan
de kant van burgers en consumenten is er op privacybeschermingsgebied
veel te halen in de vorm van educatie op het gebied van digitale
geletterdheid15 en digitale weerbaarheid.

1.

Welke rechten en plichten hebben betrokkenen wanneer zij
toestemming verlenen aan digitale dienstverleners voor het
verzamelen, verwerken en delen van persoonsgegevens?
Voor de rechten van betrokkenen (‘datasubjects’) verwijs ik naar de factsheet
van Gerrit-Jan Zwenne. De AVG bevat geen verplichtingen voor het
datasubject maar verplichtingen voor dataprocessors en datacontrollers16.

2.

Hoe bewust en geïnformeerd zijn burgers over hun rechten en plichten
wanneer ze toestemming verlenen aan digitale dienstverleners voor het
verzamelen, verwerken en delen van hun persoonsgegevens?
Er is veel gezegd en geschreven over wat het geven van geïnformeerde
toestemming (informed consent) in de context van digitale diensten kan
betekenen (en wat niet17), veelal in juridische18 en ethische literatuur19. Het
gaat daarbij vooral over de problematiek van de reikwijdte en duur van
geldigheid van toestemming; over de wijze van vragen van die toestemming
(leidt aanvinken wel echt tot geïnformeerde toestemming?), en in hoeverre
er sprake is van ‘opt out’-mogelijkheden20.
Vanuit methodologisch perspectief is er op de toestemmingsvraag in relatie
tot de AVG wel het een en ander op te merken. De AVG probeert een sociotechnisch systeem, inclusief een nieuw soort gedrag dat voortkomt uit de
interactie tussen mens en digitaal apparaat21, te vangen in bestaande
toestemmingsvormen zoals we die kennen uit sociaalwetenschappelijk of
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medisch onderzoek. Via een soort contract-wetgevingstaal’22 heeft dit heeft
geresulteerd in een ‘theater23’ van online vinkjes aan- of uitzetten en de
bekende ‘whatever-button’24. Ook bij veel mobiele diensten (‘apps’), klikken
we vaak op voorwaarden die vervolgens toegang vragen tot functionaliteiten
die weinig met de dienst van doen hebben, maar wel meer data vergaren25.
Deze datahonger en het aanbod van (vaak gratis) diensten van in de regel
private (en niet-Europese) digitale dienstverleners wordt in verband gebracht
met de uitspraak: ‘als iets gratis is, bent u het product’26. Er wordt in dit
soort online-interfaces ingespeeld op directe behoeftebevrediging via gladde
en immersieve interfaces en ‘click-bait’-content27.
De vraag of er überhaupt zoiets bestaat als geïnformeerde toestemming op
sociale media en soortgelijke digitale diensten wordt door zowel juridische als
niet-juridische wetenschappers in twijfel getrokken28, mede omdat geen
sprake is van rationele of gelijkwaardige waarde-uitwisseling. Veeleer gaat
het om manipulatieve tactieken om mensen zo lang mogelijk binnen een
bepaald digitaal ecosysteem te houden met als doel constant de aandacht te
vangen29.
De rol van AI in het automatisch genereren van vorm en inhoud om zo de
strijd om aandacht30 - en dus reclametijd – te winnen, mag in deze context
niet worden onderschat. De AVG lijkt, ondanks haar artikel 22 over
profilering31, niet toegerust voor deze realiteit, mede omdat het onderwerp
kunstmatige intelligentie (AI) nog niet zo prominent op de agenda stond ten
tijde van de ontwikkeling van de AVG. Er klinkt dan ook een roep om artikel
22 te herzien omdat het in de huidige vorm te mager zou zijn (bijna een
soort ‘after-thought’)32. Ook zou ervoor gekozen kunnen worden om de
regulering van automatische profilering te laten werken via de recent
voorstelde AI Act en de bijbehorende Acts33, als onderdeel van een nieuw
‘regulatory package’ waarin ook onlinegegevensbescherming, onlinetracking
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en de uitdaging van het verlenen van toestemming in een wereld van slimme
apparaten en zelflerende algoritmes worden geadresseerd34.
De AVG en andere privacywetgeving zal veel verder moeten gaan dan de
huidige scope van geïnformeerde toestemming via cookies op websites35,
willen we persoonsgegevens kunnen beschermen in digitale contexten die
steeds vaker op de achtergrond meekijken, meelezen, of ons op afstand
‘interpreteren’ en leren kennen, met steeds minder mogelijkheden om daar
geïnformeerde toestemming voor te geven36.

3.

Wanneer dit bewustzijn en de kennis hierover laag is, welke risico’s
brengt dat met zich mee?
In hoeverre mensen zich bewust zijn van mogelijke schending van hun
privacy is moeilijk in te schatten. Er zijn verschillende kwantitatieve studies
die worden uitgevoerd door bijvoorbeeld PEW Research Center in de VS37 of
door sociologen, via bijvoorbeeld Online Privacy Literacy Scales38. Echter, er
bestaat een groot verschil tussen ‘self-reported data’ (wat mensen denken te
doen, of van iets vinden) en ‘trace data’ (wat mensen daadwerkelijk doen
online39). Een aangrenzend concept dat vaak genoemd wordt in deze context
is de privacy paradox40: het feit dat mensen zich wel bewust zijn van een
bepaald risico, maar dat ze er bewust, of onbewust, niet naar handelen.
Bewust omdat het simpelweg niet kan41: de dienst of functionaliteit wordt
niet geboden zonder een mogelijke inbreuk op privacy en/of een gedwongen
‘toestemming’, of onbewust omdat mensen niet beseffen waar ze precies
toestemming voor geven, en zo hun kennis van of kijk op privacy niet
omzetten in actie. Daarnaast loopt de perceptie van privacy en van de
rechten die daarbij horen in Europa zeer uiteen42, wat tot ongelijke
rechtsbescherming kan leiden.
Ook voor het mkb is een laag bewustzijn van privacyrechten en -plichten een
groot risico: veel bedrijven in Europa willen wel AVG-compliant opereren,
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maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Vaak hebben ze ook niet de
middelen voor een juridische afdeling of om een data protection officer in
dienst te nemen. De vele guidelines vanuit de EDPS43, ENISA nationale data
protection authorities (DPA) en onderzoeksprojecten44 ten spijt, liggen daar
nog grote praktische uitdagingen45 en daarmee risico’s van ongelijke
behandeling en ontwikkeling in ‘privacy maturity’ bij ontwikkelaars en
aanbieders van digitale diensten.
Daarnaast vindt een aanzienlijk deel van gegevensverzameling online ‘onder
water’ plaats: er wordt, helaas ook door de grote onlineplatformen,
veelvuldig gebruikgemaakt van zogenaamde ‘dark patterns’: een serie
technieken (zoals verborgen pixels) waarbij zonder toestemming toch veel
gegevens worden verzameld over bijvoorbeeld surf-, kijk- en klikgedrag:
gegevens die zeker onder de AVG kunnen vallen en privacy online schenden.
Meer nog dan de AVG biedt de ePrivacy Directive46 perspectief op dit
probleem, maar het totaal verbannen van dit soort praktijken zal een lastige
en toch ook meer technische dan juridische aangelegenheid zijn47. Het
grootste risico van een gebrek aan bewustzijn is naast ontmenselijking (de
mens achter de datapunten wordt vergeten48), de verregaande mate van
manipulatie en profilering zonder enige vorm van inspraak of ‘opt out’.
Anders gezegd: het risico dat privacy online een luxegoed wordt49.

4.

Welke mogelijkheden zijn er om het bewustzijn te verhogen en burgers
beter geïnformeerd te maken?
Naast mogelijkheden zoals een privacykeurmerk en alle bezwaren
daaromtrent (zie de factsheet van Gerrit-Jan Zwenne), zijn educatie op het
gebied van digitale geletterdheid en digitale weerbaarheid van invloed. Dat
geldt zowel voor kinderen (die extra bescherming nodig hebben omdat ze
geen rationele actoren zijn die ‘geïnformeerde toestemming’ kunnen geven50,
maar wel ontzettend kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn online – de AVG biedt
daar niet altijd soelaas51), als voor jongeren en volwassenen.
Er is ook een rol weggegeld voor oude en nieuwe media om het publieke
debat te voeren over privacy en gegevensbescherming, en over de rechten
die burgers hebben (bijvoorbeeld onder de AVG). Vóór de COVID-19-crisis
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was er al sprake van een ‘techlash52’ en van meer media-aandacht voor
privacy en persoonsgegevens (vooral na de onthullingen door Edward
Snowden en de uitspattingen van Facebook): discussies over de inzet van
corona-apps en andere digitale technologie in tijden van crisis hebben
hoogstwaarschijnlijk wel een effect op het collectief bewustzijn van privacy
en digitalisering53. Ook bedrijven spelen daarop in door zich als
privacyvriendelijk te positioneren in de markt54 en er zijn veel nieuwe spelers
die privacy als uitgangspunt nemen bij het aanbieden van een digitale dienst
(o.a. in de wereld van internetbrowsers en sociale media apps55).

5.

Wanneer burgers toestemming verlenen aan digitale dienstverleners
voor het verzamelen, verwerken en delen van persoonsgegevens; is de
rechtspositie van de burger ten opzichte van de digitale dienstverlener
even sterk als die in het consumentenrecht?
Voor een deel ligt dat aan de bekrachtiging van bestaande wettelijke kaders
(zie ook de factsheet van Gerrit-Jan Zwenne). De AVG wordt niet in elk land
met dezelfde rigueur toegepast en niet elke gegevensbeschermingsautoriteit
(DPA) heeft gelijke middelen of bemensing56. Daarnaast is het de vraag of de
manier waarop schade wordt behandeld wel altijd de bescherming van
privacy als recht dient, en op welke wijze kan worden bepaald welke schade
het gevolg is van een overtreding van de AVG57. Naast het probleem van
bewijslast is een gerelateerd probleem de in de AVG gekozen aanpak van
risicogebaseerde regulering58. Die dwingt partijen immers om alle vormen
van privacyrisico’s en geleden schade uit te drukken in economische termen
of waarde. Recentelijk schreef de voorzitter van de Autoriteit
Persoonsgegevens over de ontwikkelingen rond immateriële schade en
smartengeld in relatie tot o,a. privacy59.
Ook de vaak gebruikte ‘reasonable expectation of privacy’-test in relatie tot
de rechtspositie zal steeds moeilijker toepasbaar zijn. Deze test gaat ervan
uit dat een gemiddelde burger zich bewust kan en dus moet zijn van
technologie in de openbare ruimte en de privacyrisico’s die bij de technologie
horen. Als zelfs een AI-ontwikkelaar al niet kan uitleggen hoe een algoritme
tot bepaalde uitkomsten komt is dit wel heel erg veel gevraagd60. Mogen we
van burgers verwachten dat ze weten hoe de algoritmes ‘onder de motorkap’
werken bij digitale diensteverlening in relatie tot mogelijke
privacyschendingen? Mogen we verwachten dat mensen weten dat de CCTVcamera in het centrum automatisch gezichten kan herkennen, of dat ook hun
stemgeluid en sociale mediaberichten tijdens een avond stappen opgevangen
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worden61, en dat zij ‘gelezen’ en geïnterpreteerd worden door sensoren en
algoritmes zonder tussenkomst van een dialoog of zelfs maar een consentvinkje62? In dat opzicht is de rechtspositie zeker niet gelijk of even sterk (wel
is het zo dat juist het consumentenrecht, zij het indirect, veel doet voor de
bescherming van persoonsgegevens63 - zie de factsheet van Gerrit-Jan
Zwenne).

6.

Welke mogelijkheden zijn er om de rechtspositie van de burgers als
‘digitale consument’ zo nodig te versterken?
Naast juridische maatregelen (zoals het voorstel tot ‘personal data taxation’
in Frankrijk64), bestaan er veel technologische oplossingen om ervoor te
zorgen dat privacy beter beschermd wordt. Hierbij spelen onderwerpen als
onlineveiligheid (cybersecurity) en digitale soevereniteit een belangrijke rol.
Ook kan worden gedacht aan zelfregulering en coregulering, zoals
standaardisatie en certificering, codes of conduct en marktwerking (privacy
als unique selling point65). Ook bestaan er veel Europese
onderzoeksprojecten op het gebied van privacy enhancing technologies en
privacy preserving technologies die verder ontwikkeld en gestandaardiseerd
kunnen worden66. Het gebruik van privacyvriendelijke technologie en
alternatieve manieren om je op het internet te begeven zijn aan een opmars
bezig; het aanbod van privacyvriendelijke digitale diensten is aan het groeien
(denk aan Brave, Signal, Deepl etc.). Alhoewel de inzet van
privacybeschermende technologie ook wordt afgedwongen door de AVG, valt
hier nog veel winst te behalen en te ontwikkelen, vooral methodes om
publieke waarden zoals privacy ook daadwerkelijk toe te passen in de
praktijk67 (zoals value sensitive design, privacy-by-design68, ethics-bydesign, responsible research & innovation etc). Ook
gegevensbeschermingscertificering69 en de ontwikkeling van technische
standaarden zijn hierin van belang.
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