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PRIVACY

Digitaal tracen, technologie en privacy

Jo Pierson, Ine Van Zeeland, Rob Heyman en Pieter Ballon

Zou je een bericht op je telefoon willen krijgen als je in de buurt bent geweest bij 
iemand die positief testte op corona? Stel, je krijgt zo’n bericht, wat ben je bereid 

met die informatie te doen? Alles afzeggen, eventueel verlof opnemen, anderen vragen 
boodschappen voor je te doen en twee weken thuisblijven (met je hele gezin, eventueel 
in een aparte kamer)? Of wil je daarvoor ook eerst getest worden? Welke informatie 
moet zo’n bericht nog meer bevatten: hoe dichtbij of hoelang je precies bij de besmette 
persoon was, of hij of zij je thuis bezocht heeft of een toevallige passant was, hoe ziek die 
persoon is geworden? En hoe moet zulke berichtgeving eigenlijk mogelijk gemaakt wor-
den? Welke informatie over jou is daarvoor nodig? Is het bijvoorbeeld nodig permanent 
je locatie te delen? En vind je dat redelijk in verhouding tot het doel van zo’n bericht? Wie 
verzamelt die informatie en wat wordt er nog mee gedaan?

De laatste vragen hebben te maken met technologie en privacy, en raken aan kwesties 
rond surveillance, of met andere woorden de bewaking en de controle van de bevolking. 
Surveillance stond plots hoog op de agenda kort na het uitbreken van de coronapande-
mie in het voorjaar van 2020. Niet alleen bij de overheid, maar ook bij technologiebedrij-
ven en bij organisaties waarvan de werknemers massaal moesten thuiswerken. In min-
dere mate kwam ook de vraag op in hoeverre patiëntgegevens gedeeld mochten worden 
in het belang van de volksgezondheid. Welke sporen laat die verhoogde aandacht voor 
controle na? En wat hebben we geleerd over de vraag wanneer privacybelangen wijken 
voor het belang van volksgezondheid?

Opsporen van contacten

Vooral de discussie rond contactopsporingsapps voor smartphones liep meteen hoog 
op. Tientallen landen introduceerden of overwogen de introductie van een app voor de 
opsporing van mensen die in contact waren geweest met COVID-19-patiënten. Hoewel 
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er niet overal publieke discussie over gevoerd werd, is in geen enkel land de adoptiegraad 
van dergelijke apps voldoende geweest om de beoogde effectiviteit en efficiëntie te be-
halen. Dat wil zeggen, om met alleen contactopsporingsapps en gerichte quarantaines 
de verspreiding van het virus onder controle te krijgen, zou minstens 60 procent van 
de bevolking zo’n app moeten gebruiken.1 Oorzaken en redenen voor het niet behalen 
van die ondergrens kunnen uiteenlopen, maar onderzoek van het Kenniscentrum Data 
& Maatschappij2 naar de bereidheid van Vlamingen om een dergelijke app te gebruiken, 
toonde aan dat er onder een redelijk deel van de respondenten bezorgdheid heerste over 
de mate waarin ingegrepen zou worden in hun persoonlijk leven.3 Het vertrouwen dat 
de verzamelde gegevens niet voor andere doelen gebruikt worden, was er niet vanzelf.

Het is opvallend dat al vrij snel in deze crisis naar oplossingen gezocht werd in apps voor 
smartphones. Die focus reflecteert een bijzondere visie op (mobiele) technologie: daar 
worden de oplossingen gezocht, ongeacht het probleem. Dit fenomeen staat in ruimere 
zin ook bekend als technological solutionism: we hebben de technologische oplossing 
al, nu nog het probleem erbij passen. De term solutionism is geleend uit de wereld van 
design, architectuur en stadsplanning, en verwijst naar een neiging om met sexy, opval-
lende en vaak eenvoudige oplossingen te komen voor ingewikkelde problemen en dit 
voordat die problemen goed en wel geanalyseerd zijn. Wat technological solutionism 
met andere woorden kenmerkt is een overhaaste invoering van de technologische ‘op-
lossing’, twijfelachtige efficiëntie (is deze aanpak wel proportioneel tot het probleem?) en 
twijfelachtige effectiviteit (voegt de oplossing wel iets toe?).

Om met het laatste element te beginnen, de effectiviteit van geautomatiseerd traceren 
van contacten is niet bewezen. Tijdswinst in de opsporing van contacten is zeker gunstig, 
maar in de automatisering ervan schuilt een probleem rond de afbakening van ‘contact’. 
Al in het begin werd door critici gewezen op mankementen van de bluetooth-technolo-
gie in contactopsporingsapps. Zo wordt afstand onder bepaalde omstandigheden slecht 
ingeschat (bij regen, in aanwezigheid van metalen objecten), worden muren of ramen 
tussen personen genegeerd en wordt er niet geregistreerd of de betrokkenen naar elkaar 
keken of juist met de rug naar elkaar stonden. Zelfs de uitvinder van het bluetooth-pro-
tocol, Jaap Haartsen, gaf aan dat de technologie niet nauwkeurig genoeg was voor zin-
vol contactonderzoek.4 Daarbij hintte hij ook op het overhaaste aspect van solutionism: 
‘Het is een ingewikkelde puzzel. Om dan te verwachten dat dit binnen een paar weken 
ontwikkeld zou kunnen worden, dan doe je het vakgebied toch een beetje tekort.’ Erikson 
(2018) wijst bovendien op een ander probleem bij het gebruik van telefoniedata voor het 
traceren van infecties, op basis van ervaringen tijdens de ebola-epidemie: telefoons en 
mensen kunnen niet vereenzelvigd worden. 

Kijken we naar het element van efficiëntie, dan moeten we de vraag stellen of de voor-
gestelde technologie wel iets toevoegt. Sneller mensen bereiken is niet efficiënt als 
de boodschap niet klopt en er ineens veel mensen onnodig thuis komen te zitten. Bij 
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manueel traceren kan gecontroleerd worden of er daadwerkelijk contact tussen mensen 
is geweest en kan er met mogelijks besmette personen een afspraak voor een test ge-
maakt worden. Zoals onderzoek aantoonde, is contacten opsporen zonder hen te testen 
niet zinvol. Bovendien kan enkel berichten dat getraceerde contacten thuis moeten blij-
ven, ertoe leiden dat er al snel miljoenen gezonde mensen in quarantaine zitten.5 Hoewel 
aanvankelijk vaak werd verwezen naar het schijnbare succes van de TraceTogether-app in 
Singapore, gaf ook ontwerper Jason Bay daarvan aan dat het nooit de bedoeling was dat 
die app op zichzelf zou staan, zonder manuele opsporing. Hij verklaarde dat geen enkele 
traceerapp manueel opsporen kan vervangen en pleitte ervoor om altijd een human in 
the loop te houden. 

In een procedure van manueel traceren worden mogelijke contacten opgebeld en kan 
meteen gedegen advies worden verstrekt of eventueel hulp geboden worden bij het vin-
den van geschikt onderdak en praktische ondersteuning voor een quarantaine. Manueel 
traceren vereist veel mankracht, maar zelfs een stad als San Francisco, toch niet vies van 
technologie, gaf daaraan de voorkeur. Daar werd in korte tijd een legertje aan studenten 
geneeskunde, bibliotheekmedewerkers, maatschappelijk werkers en advocaten getraind 
die anders toch werkloos thuis zaten in die periode. Op die manier kon ook rekening ge-
houden met onder meer taal- en cultuurverschillen onder de bevolking. 

Rekening houden met diversiteit onder de bevolking was eveneens een aspect waar 
mensenrechtenorganisaties op wezen. Overhaast technologisch ingrijpen heeft gevol-
gen voor fundamentele rechten en vrijheden van burgers en ziet mogelijk de omstandig-
heden van minderheden over het hoofd, merkte de Raad van Europa in een verklaring 
op. Daarom moet de noodzakelijkheid en proportionaliteit van dergelijk ingrijpen goed 
afgewogen worden voor verschillende groepen in de samenleving. In zo’n afweging wor-
den idealiter de stemmen van die verschillende groepen gehoord.

Uiteindelijk besloten beleidsmakers in België om voorlopig alleen in te zetten op manu-
eel traceren. Die keuze bleek echter op zichzelf niet zaligmakend: de contactspeurders 
gebruikten aanvankelijk een centrale databank waarin een onduidelijke hoeveelheid me-
dische gegevens werd opgeslagen van besmette personen en hun contacten, voor een 
niet-afgebakende tijdspanne (’tot de crisis achter de rug is’) en zonder dat duidelijk werd 
of die databank nog aan andere databanken gekoppeld werd. De Gegevensbescher-
mingsautoriteit verklaarde de databank daarom illegaal, waarna opnieuw aan het wet-
gevend kader gewerkt moest worden. Het is dan ook geen verrassing dat geïnfecteerden 
terughoudend bleven in het delen van informatie met contactspeurders.

Andere landen in de EU kozen vroeger voor een aanpak die sterk leunde op het gebruik 
van opsporingsapps. Ook voor het heropenen van de grenzen voor toerisme zou gekeken 
moeten worden naar een Europabrede keuze voor dezelfde opsporingsapp, suggereerde 
eurocommissaris Vestager. Grensoverschrijdende omstandigheden zijn een voorbeeld 
van een situatie waarin contactopsporingsapps wel degelijk iets kunnen toevoegen, 



196 DIGITAAL TRACEN, TECHNOLOGIE EN PRIVACY

waardoor de inschatting van efficiëntie verandert. In een situatie waar mensen in hun 
eigen buurt blijven en daardoor redelijk te achterhalen is met wie zij contact hebben 
gehad, zelfs als dat geen directe bekenden zijn, zal een app weinig toegevoegde waar-
de hebben in de opsporingsprocedure. Dat verandert echter wanneer iemand op reis is 
en zich onder veel onbekenden begeeft, en dus geen gegevens heeft van die contacten 
of zelfs niet met enige waarschijnlijkheid zal kunnen zeggen hoe deze mensen terug te 
vinden zijn.

Technologiebedrijven varen wel bij de verering van ‘innovatie’ en wakkeren die graag aan. 
Dat is ze niet kwalijk te nemen en kan ook tot positieve resultaten leiden. Zo sprongen 
Apple en Google, met een zeldzame samenwerking, snel in op de vraag naar ruimere 
mogelijkheden voor bluetooth in besturingssystemen van mobiele telefoons. Gewaar-
schuwd door de kritiek vanuit maatschappelijke organisaties en academische hoek op 
eerdere opsporingsapps, werden hun aanpassingen aan besturingssystemen een toon-
beeld van gebruikersautonomie. Bovendien werden in het Google-Apple-initiatief ge-
gevens op de telefoon van de gebruiker opgeslagen, dus decentraal. Dat geeft hoop: 
kennelijk zijn grote technologiebedrijven wel degelijk gevoelig voor het belang van ver-
trouwen van gebruikers. 

Een tegenvaller was dat de regeringen van een aantal Europese landen liever apps in-
voerden die juist wel centraal gebruikersgegevens opslaan, met het oog op verder ge-
bruik van die gegevens. Dit gebeurt veelal voor inzicht in het verloop van de epidemie, 
maar mogelijk ook om naleving van maatregelen te controleren. De vrees voor dergelijke 
function creep is de reden waarom de adoptiegraad van zulke apps en de acceptatie van 
centrale databanken laag was en ook zal blijven. Wantrouwen is geen goede basis voor 
maatschappelijke samenwerking.

Bij het initiatief van Apple en Google is nog wel een kanttekening te plaatsen. Hoewel 
het aanbevelenswaardig is dat hun aanpassingen van iOS en Android minder ingrijpend 
waren voor het privéleven van burgers dan sommige regeringen wensten, kan dat ieder 
moment veranderen, naar willekeur van deze technologiegiganten. Er is geen demo-
cratisch toezicht of wettelijk afgedwongen inspraak van de bevolking in de keuzes van 
deze beheerders van inmiddels essentiële communicatie-infrastructuur. Wat bleek in 
de discussie rond contactopsporingsapps, was dat de makers van besturingssystemen 
van mobiele telefoons zogenaamde ‘bepalende doorgangspunten’ (obligatory passage 
points) waren, die uitmaken wat de rest van de wereld met smartphones kan doen. In 
zekere zin schrijven grote technologiebedrijven zo de wereld de wet voor. We moeten 
ons ernstig afvragen of mogelijke willekeur niet via de wet of via inspraak beperkt moet 
worden.
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Individueel belang versus algemeen belang?

In de discussies rond surveillance ten behoeve van het algemeen belang wordt vaak ge-
suggereerd dat individuele belangen moeten wijken voor groepsbelangen. Daar wordt 
voorbijgegaan aan het feit dat individuele leden van een groep ook profiteren van be-
hartiging van de belangen van het grotere geheel. Als het vertrouwen daarin beschaamd 
wordt, verliest de groep zijn samenhang. Vertrouwen is een terugkerend thema gebleken 
in de coronacrisis, niet alleen als het ging om datagebruik, maar ook op het vlak van (des)
informatieverstrekking en overwegingen achter de invoering van maatregelen. Steeds 
bleek weer dat openheid, oprechte zorg voor elkaar en wederzijdse afspraken de beste 
manieren bleken om voldoende vertrouwen te kweken en medewerking te verhogen. 
Vertrouwen vereist nu eenmaal betrouwbaarheid.

Dat privacy alleen de bescherming van het individu zou dienen is een wijdverbreide mis-
vatting. De samenleving is op verschillende manieren gediend met de bescherming van 
privacy. Privacy maakt tolerantie in de samenleving mogelijk doordat het minderheden 
de gelegenheid geeft onopvallend activiteiten te organiseren naar hun voorkeuren, en 
zo verschillen in levensstijlen faciliteert. Privacy zorgt voor ongestoorde uitoefening van 
het recht op samenkomst, wat gelegenheid biedt aan vakbonden, politieke oppositie, 
religieuze minderheden en intellectuele debatten. Privacy maakt het ook mogelijk dat 
mensen experimenteren met seksuele voorkeuren en de ontwikkeling van hun creativi-
teit. Surveillance en locatietracking zet al deze maatschappelijke belangen onder druk. 

De tegenstelling tussen het publieke belang van volksgezondheid en de individuele baat 
bij privacy is dus een valse: in beide gevallen gaat het om maatschappelijke belangen. 
Maar hoe wegen we die nu tegen elkaar af? Of is dat niet nodig? De bevolking als één 
massa behandelen is een vergissing; de voor- en nadelen van een quarantaine bijvoor-
beeld zijn ongelijk verdeeld afhankelijk van wie hem moet ondergaan, maar iedereen kan 
belang hebben bij een doel dat met quarantaines beoogd wordt, zoals het reduceren 
van het aantal ziekenhuisopnames op een gegeven moment. Wat nu als de ene groep 
moet inleveren op privacy zodat de gezondheid van de andere groep beter beschermd 
wordt? Hoeveel (onmeetbare) privacy dient ingeleverd te worden? En op welk punt is 
iemands gezondheid voldoende beschermd? Dit soort vragen kunnen tot onuitputtelijke 
filosofisch-ethische debatten leiden, maar politici moeten hierin keuzes maken die altijd 
controversieel zullen zijn. Daar is geen snelle, sexy, technologische oplossing voor; door-
lopende discussie is een consequentie van samenleven. Wat belangrijk is, is dat in die 
discussie iedereen op gelijke basis mee kan praten. 

Bij de bespreking van de discussie over contactopsporing werd al opgemerkt dat in be-
langenafwegingen de stemmen van verschillende groepen in de samenleving gehoord 
zouden moeten worden. De ‘kwetsbare groepen’ over wie tijdens de coronacrisis veel 
gesproken werd, zoals ouderen en chronische patiënten, praatten zelf niet mee over de 
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maatregelen die hen zouden moeten beschermen. Zo kon over het hoofd gezien worden 
dat woonzorgcentra niet voorzien waren op gedegen bescherming van de gezondheid 
van hun bewoners, een voorbeeld van epistemic injustice. Relevante kennis werd niet 
meegenomen doordat niet naar de betrokkenen (zowel de bewoners als het zorgperso-
neel) geluisterd werd. Een belangrijke les die we uit de crisis op dit punt zouden moeten 
leren, is hoe we dit soort van politieke debatten breder en beter kunnen voeren.

Conclusie

Wat de discussie rond contactopsporing geleerd heeft, is dat, om de bevolking mee te 
krijgen, ook tijdens een crisis geldt dat duidelijk afgebakend moet zijn waarvoor, door 
wie, hoe en hoelang persoonsgegevens gebruikt worden, en dat aan de betrokkenen 
goed uitgelegd wordt wat er gebeurt. Daarvoor is in het geval van technologie vaak uit-
leg nodig van complexe systemen. Om te voorkomen dat die complexiteit middenin een 
crisis te moeilijk te behappen is, moeten de inspanningen ook buiten crisistijd geïntensi-
veerd worden om de digitale geletterdheid van de bevolking te verhogen. 

Verhoging van de digitale geletterdheid is niet alleen aanbevelenswaardig voor de be-
volking in het algemeen, maar ook voor beleidsmakers in het bijzonder. Het kan neigin-
gen tot technological solutionism tegengaan, vooral in afwegingen van de effectiviteit 
van oplossingen. Als het gaat om de efficiëntie van technologische oplossingen, dat wil 
zeggen de proportionaliteit van voorgestelde technologieën, moet in procedures van 
beleidsvorming ook gekeken worden naar mogelijke (niet-technologische) alternatieven 
en de mate waarin de verschillende alternatieven ingrijpen in het privéleven of inbreuk 
maken op andere grondrechten. 

Het vertrouwen dat nodig is om in alle redelijkheid afspraken met elkaar kunnen maken 
die de menselijke autonomie respecteren met het oog op een volgende crisis, moet nu 
al verdiend worden. De coronacrisis heeft ons geleerd dat top-down maatregelen op-
leggen niet werkt als mensen niet overtuigd zijn dat die in hun voordeel zijn en dat hun 
vertrouwen op zijn plaats is. Op het vlak van technologie en privacy betekent dit dat de 
noodzakelijkheid en proportionaliteit van ingrepen gedegen afgewogen moet worden, 
op een zodanige manier dat de conclusies goed uitgelegd kunnen worden. Bovendien 
moet in besluitvorming input uit verschillende disciplines van meet af aan meegenomen 
worden. Overleg met techneuten, psychologen, juristen, sociologen en communicatie-
wetenschappers, om er een paar te noemen, had veel van de discussies rond contactop-
sporing al vroeg kunnen opvangen. 

Openheid, zorg voor elkaar en afspraken in gelijkwaardigheid vinden we, onder andere, 
ook terug in de vele richtlijnen die tijdens de crisis door (toezichthoudende) autoriteiten 
en mensenrechteninstanties werden uitgevaardigd voor het gebruik van persoonsgege-
vens. Mensenrechtenactivisten, privacyspecialisten en wetenschappers wijzen erop dat 
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uit de historie van noodmaatregelen blijkt dat afgestane informatie niet teruggegeven of 
verwijderd wordt en dat de noodmaatregelen zelf vaak permanent worden.

Volgens de voorzitter van het Europees Comité voor gegevensbescherming, Andrea 
Jelinek, zouden mensen niet moeten hoeven kiezen tussen een efficiënte respons op de 
crisis en bescherming van fundamentele rechten. In principe is de vereiste van een af-
weging tegen fundamentele rechten en minder ingrijpende alternatieven al opgenomen 
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 35 over gegevensbescher-
mingseffectbeoordelingen), maar in de praktijk moet deze vereiste nog verder uitgewerkt 
en toegepast worden.
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Eindnoten
1  Overigens geven Ferretti et al (2020) aan dat contactopsporingsapps vanzelfsprekend ook helpen 

bij het sneller opsporen van contacten als minder dan 60 % van de bevolking ze gebruikt, maar dan 
zijn er meer maatregelen nodig (zoals lockdowns) om de verspreiding onder controle te krijgen.

2 Het Kenniscentrum Data & Maatschappij is een samenwerking tussen drie universitaire onder-
zoeksgroepen: imec-SMIT-VUB, CiTiP (KU Leuven) en imec-MICT-UGent.

3 https://data-en-maatschappij.ai/nieuws/survey-onze-respondenten-zijn-sterk-verdeeld-over-ge-
bruik-van-technologie-en-persoonlijke-gegevens-in-strijd-tegen-corona (Geraadpleegd op 15 mei 
2020)

4 Hierbij moet opgemerkt worden dat er alternatieve oplossingen waren die minder leunden op 
bluetooth, maar bijvoorbeeld op GPS-locatie of triangulatie van netwerkverbindingen. Deze alter-
natieven werden echter al vroeg afgedaan als disproportioneel ingrijpend in het privéleven: om te 
weten of twee personen bij elkaar in de buurt zijn geweest, is het niet nodig hun locaties op aarde 
te weten. De keuze voor bluetooth heeft gevolgen voor de effectiviteit van apps, maar er zijn ook 
problemen in de nauwkeurigheid van GPS (in gebouwen, tussen hoge gebouwen en bij hoogtever-
schillen) en triangulatie (buiten steden) voor nabijheidsmetingen. Bovendien geldt voor elke smart-
phone-app dat die afhankelijk is van het gebruik van smartphones.

5 Bijvoorbeeld dit onderzoek: https://simassocc.org/scenario-effect-of-tracktrace-apps/


