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SURVEILLANCE

Anoniem maar toch gevaarlijk: Hang naar 
surveillance roept vragen over privacy op 

Rosamunde van Brakel en Paul De Hert

Hang naar surveillance

Alsmaar meer worden surveillancetechnologieën gezien als dé oplossing om het corona-
virus in te dijken. Zo ook in België, waar internet- en telefoondata en cameratoezicht 
gebruikt worden om mensen te volgen, waardoor de politie meer mogelijkheden heeft 
om social distancing te controleren.1 Of waar zoals in andere landen de mogelijkheden 
van een contacttraceringsapp worden geëxploreerd en een databank met contact tra-
cing data wordt opgericht.2 Als we niet opletten, wordt de coronacrisis een keerpunt in 
de geschiedenis van de surveillance, waarschuwde Yuval Harari in de Financial Times.3 
In een ophefmakend essay schreef deze beroemde historicus dat de crisis wijst op ‘een 
spectaculaire overgang van uiterlijke naar onderhuidse surveillance. Tot nog toe wilde de 
regering weten waar je op klikte als je iets aanraakte op het scherm van je smart phone. 
In coronatijden verandert de focus: nu wil de regering de temperatuur van je vinger 
weten, en je bloeddruk.’ Een coalitie van mensenrechtenorganisaties waarschuwt bo-
vendien voor de impact op mensenrechten van de toegenomen surveillance in de strijd 
tegen corona, niet alleen in autoritaire surveillancestaten zoals China, maar ook bij ons. 
In het bijzonder vrezen deze organisaties dat uitzonderingsmaatregelen blijvers worden. 
Maatregelen waarover samenlevingen als de onze zich normaal lang bezinnen, worden 
nu genomen zonder veel boe of bah. Iets vergelijkbaars gebeurde na de aanslagen op de 
Twin Towers in New York in 2001 en de terroristische aanslagen in Europa in 2016, waar-
bij een noodtoestand uitgeroepen werd met als gevolg nieuwe wetgeving die uitgebreide 
surveillance door politie en intelligentiediensten mogelijk maakte. Die boodschap werd 
in De Morgen van 3 april 2020 door Bart Cammaerts gebracht met verwijzing naar de 
Italiaanse filosoof Giorgio Agamben, die ervoor waarschuwt dat crisissen zoals de huidi-
ge en die van het religieus terrorisme, worden aangegrepen om politiestaatmaatregelen 
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te normaliseren. Interessant is Cammaerts’ observatie dat er niet alleen sprake is van 
top-down-processen (de overheid die de crisis aangrijpt voor het voeren van een beleid), 
maar ook van bottom-up-processen (u en ik die uit schrik voor risico’s druk uitoefenen 
om een zeker beleid te voeren).4 

Doen we het zo slecht in België? 

Wil dat nu zeggen dat onze democratische samenleving in België door een wisselwer-
king van bovenaf en onderaf evolueert naar een autoritair model dat steunt op surveil-
lancemaatregelen (tracers, verplaatsingsbeperkingen, tracers die gezondheidsprofielen 
opstellen en verwerken in traceringsdatabase, toegenomen gebruik van slim camera-
toezicht, mogelijke app …) die recht uit China lijken te komen? Niet noodzakelijk, er is 
momenteel een levendig publiek debat over coronamaatregelen, privacy en vrijheden. 
Surveyonderzoek toont aan dat maar de helft van de respondenten een mogelijke app 
zou steunen en dat ze het enkel steunen als er de nodige waarborgen worden genomen. 
Onze civil society is bijgevolg niet blind signalen aan het sturen voor meer repressie. 
Ook de expertengemeenschap, die nu veel platform krijgt, is gelukkig waakzaam. We-
tenschappers schrijven de ene na de andere open brief in kranten over de gevaren van 
corona-apps en beslissingen tot het in gebruik nemen van een contacttraceringsdata-
base.5 Ten slotte krijgt het debat ook een weerklank in de politiek met goede discussies 
over te nemen maatregelen en recent ook een resolutievoorstel in de Kamer van Jessika 
Soors (Groen) en anderen, dat de invoering van een app wil koppelen aan strikte pri-
vacyregels en gebruik op vrijwillige basis. Philippe De Backer (Open Vld), minister met 
vele taken (zie verder) maar ook belast met de taskforce testing in de strijd tegen het 
nieuwe coronavirus, schuwt de overhaaste beslissingen en stelde in een interview met 
Radio 1 dat ‘tijdelijke maatregelen de onhebbelijke gewoonte hebben nadien toch aan 
te houden. We moeten oppassen met wat we toelaten.’ Als politicus met een Europese 
achtergrond speelt ook de wetenschap de kaart dat er strenge Europese regels bestaan 
rond telecommunicatiegegevens die niet zomaar elke app mogelijk maken. De Backer 
kent die Europese regels. Hij is immers niet alleen minister van de Noordzee, minister 
van fraudebestrijding en van nog veel meer, maar ook minister van privacy. Opnieuw een 
verschil met autoritaire Aziatische landen, waar het idee van een aparte minister voor 
privacy een absurditeit moet lijken, terwijl het bij ons terecht zinvol geacht wordt om 
mensenrechtelijke discussies ook al in de schoot van de regering te organiseren en niet 
alleen over te laten aan het parlement. Die discussie is belangrijk. 

In een interessante blog heeft Matthias Dobbelaere-Welvaert brandhout gemaakt van 
het te eenvoudige prentje dat in ons land privacy zo belangrijk wordt geacht dat het po-
litici van mening kan doen veranderen.6 Uiteindelijk werd het idee van een app door de 
federale taskforce gedropt omdat gezondheid (toch de uiteindelijke doelstelling van de 
app) geen federale bevoegdheid is, maar een gemeenschapsbevoegdheid. Deze gemeen-
schappen willen bovendien liever inzetten in traditionele menselijke contact tracing. Het 
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idee van een app is dus niet van de baan, maar liep vast op het federale karakter van onze 
staatsstructuur. Bij die kritiek van Dobbelaere-Welvaert plaatsen we evenwel graag een 
dubbele kanttekening. Ten eerste is privacy wèl een argument in het debat geweest zoals 
we hierboven hebben uiteengezet. Ten tweede is federalisme in het Westen historisch 
uitgedacht als een fijn blokkeringsinstrument tegen een te grote machtsconcentratie. 
Precies daarom komt het federalisme ook niet voor in autoritaire regio’s. Illustratief is 
China, die Grondwetunitarisme de enige mogelijke staatsvorm noemt (‘China is een uni-
taire staat’) en het federalisme als een soort Westerse zwakte ziet, want macht is alleen 
maar goed als die geconcentreerd wordt. 

Ondertussen is de voornoemde taskforce gestopt en is er een interfederale werkgroep 
onder leiding van Professor Cryptografie van de KU Leuven Bart Preneel in het leven 
geroepen. Die werkt momenteel rond een app op basis van het privacyvriendelijke, veili-
ge en transparante Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing (DP-3T) protocol 
dat ontwikkeld is door een consortium van ingenieurs, computerwetenschappers en ju-
risten.7 Volgens minister De Backer is iedereen ‘van goeie wil, maar om een samenwer-
kingsakkoord te sluiten, hebben we in België normaal gezien twee jaar nodig, nu gaan we 
dat in twee weken proberen’.8 Het is afwachten wat er verder gebeurt. 

Het gebrek aan transparantie en wetenschappelijke representativiteit 

We doen het dus beter, of toch niet? In een column voor De Standaard9 vergelijkt Ive 
Marx het Belgische beleid met dat van de uiteenvallende Sovjet-Unie rond de Tsjernobyl-
ramp. Geen informatie op overheidswebsites, onbeantwoorde e-mails, afscherming van 
het eerste rapport van de GEES (de groep van tien experts die de Nationale Veiligheids-
raad adviseren), nauwelijks toegang tot de documenten en adviezen van de Economic 
Risk Management Group en geen toegang tot de documenten, cijfers en nota’s van de 
uiteenlopende ministeries en hun taskforces en ethische comités. 

Marx is messcherp en ziet een niet tegen te houden ineenstorting van een vermolmd 
regime dat niets geleerd heeft van de foute Russische aanpak van Tsjernobyl: ‘Meer dan 
dertig jaar later zitten we in België in een situatie waar mensen die met volmachten rege-
ren beslissingen nemen. Die beslissingen gaan in tegen adviezen van experts die we niet 
mogen lezen. Die adviezen stoelen op analyses die we niet mogen kennen. Het corona-
virus heeft onze democratie aangetast, mogelijk nog harder dan de volksgezondheid.’ 
In zijn opiniestuk lezen we tevens een kritiek op de experten die in ons land de rol van 
communicatie tijdelijk overgenomen schijnen te hebben van de politici. Met die kritiek 
kunnen we deels instemmen. Het gebrek aan representativiteit onder de gekozen we-
tenschappers in de GEES was evident: geen sociale wetenschappers, geen juristen. De 
Vlaamse regering corrigeert dit nu enigszins door naast een economisch relancecomité 
ook een comité van experts op te richten dat maatschappelijke kwesties als psychisch 
welzijn, armoedebestrijding en mobiliteit tijdens en na de coronacrisis zal behandelen.10
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De misleidende retoriek achter privacygeruststellingen 

Het voorgaande punt, met name dat beleidskeuzen moeten steunen op een een ruim 
debat dat  representatief is voor de samenleving en breed wetenschappelijk onderzoek 
en bijdrage van alle wetenschappers, kan ook gemaakt worden aan de hand van het pri-
vacydossier. En in het bijzonder: de vraag of al die surveillancemaatregelen nu werkelijk 
nodig zijn in de strijd tegen corona. Het blijft onduidelijk of surveillancetechnologie en 
in het bijzonder de apps wel degelijk effectief zijn. Het hoerageroep van de ICT-sector 
en het geloof in technologie worden immers gerelativeerd door onderzoek uit het bui-
tenland. In Singapore, waar ze al een tijd een app gebruikten, leek dit niet het gewenste 
effect te hebben en zetten ze nu weer meer in op social distancing en de ontwikkeling 
van invasieve slimme wearables.11 Wetenschappelijk bewijs toont aan dat gebruik van 
Big Data-toepassingen tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2014 tot 2016 voor 
het indijken en opsporen van de ziekte grote beperkingen hebben, vooral door het gebrek 
aan expertise van de technologieontwikkelaars van sociale praktijken.12 

Zelfs het gevoerde privacydebat moet het voorwerp kunnen uitmaken van weten-
schappelijke taxatie: wordt het goed gevoerd? Komen alle argumenten aan bod? Zijn 
er schijndiscussies en adders onder het gras? Wie stuurt de discussie en hoe? De ex-
perts verwijzen opvallend vaak niet naar mensenrechten, privacy of sociale gevolgen 
voor de maatschappij, maar hanteren zinnetjes zoals ‘de verenigbaarheid van de apps 
met de wetgeving op gegevens- of databescherming’. Wij zijn bezorgd over dat soort 
zinnetjes: een te enge focus op databescherming gaat op die manier voorbij aan bredere 
maatschappelijke reflecties en bezorgdheden. De Europese regels over databescherming 
gaan enkel over de bescherming en de omgang met persoonsgegevens. Die wetgeving is 
belangrijk omdat in onze digitale samenleving veel privacyproblemen te maken hebben 
met persoonsgegevens, maar die wetgeving is nu ook weer niet zo belangrijk dat alle 
privacy- en mensenrechtelijke problemen ermee kunnen opgelost worden. Toch gaat 
het debat soms die kant uit. Wij worden doofstom gemaakt met de boodschap van al die 
technologie en telecombedrijven, en voorstanders van surveillance dat er geen probleem 
is met onze rechten en vrijheden als er maar ge-appt of gewerkt wordt met geaggre-
geerde geanonimiseerde gegevens. Anders gezegd, vanaf het ogenblik dat data genoeg 
geanonimiseerd en geaggregeerd zijn, kunnen we rustig slapen. Was het maar zo. 

Juridisch-technisch gesproken klopt het expertenverhaaltje wel een beetje. Technische 
toepassingen die werken zonder gegevens over personen, maar alleen met geanonimi-
seerde gegevens, vallen inderdaad niet onder de Europese databeschermingswetgeving 
die alleen persoonlijke data beschermt. Apps die werken met anonimiseringstechnie-
ken zijn mensenrechtelijk beter dan apps die werken met persoonsgegevens. Maar 
dat betekent geenszins dat de discussie stopt. Wetenschappers wijzen bijvoorbeeld 
op de groeiende mogelijkheden om te de- of re-identificeren, dat wil zeggen om van 
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geanonimiseerde gegevens terug persoonsgegevens te maken door de vooruitschrijden-
de Big Data-technieken. 

Het echte probleem zit bovendien dieper. Het is niet omdat een technologie geen per-
soonlijke data verwerkt dat er geen maatschappelijke gevolgen zijn en dat we niet op 
weg zijn naar normalisatie van nieuwe machtsrelaties en een surveillancemaatschappij. 
In een knap krantenartikel in de De Tijd belicht journalist Pieter Haeck het groeiende ge-
bruik door overheden en andere klanten van ‘geanonimiseerde datarapporten’ verkocht 
door Proximus en andere telecommaatschappijen. Die rapporten geven antwoord op de 
vraag hoeveel mensen zich bevinden in een gebied en hoe verspreid ze zijn: ‘We tellen 
eerst hoeveel Proximus-klanten verbonden zijn met een mobiele cel (deel van een anten-
ne, red.)’, legt Frédéric Lhostte, het hoofd van de dienst Analytics uit. ‘We extrapoleren 
die cijfers dan naar alle smartphonebezitters. Onze algoritmes kunnen ook passanten 
scheiden van residenten. Ligt er een snelweg in het gebied? Dan kan je iedereen die maar 
tien seconden connecteert, schrappen.’13 Uit datzelfde krantenartikel leren we dat er wat 
geheimzinnigheid is over de aard van de klanten en het gebruik van de rapporten wegens 
het ‘omstreden’ karakter van dit gebruik van gecapteerde gsm-signalen. Dat bewijst ook 
het coronagebruik door steden van deze quasi real-time rapporten. Met twee minuten 
vertraging kan de politie uitgestuurd worden en staat de anonieme (?) gsm-gebruiker 
oog in oog met de wetshandhaver.

Kennis gebaseerd op anonieme gegevens is dus niet neutraal en kan leiden tot machts-
vergroting door de creatie van nieuwe kennis (al dan niet correct) waarop beleid wordt 
gebaseerd. De Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid wees reeds 
op Big Data-toepassingen in het kader van veiligheid met stigmatiserende uitkomsten 
voor bepaalde groepen en meer sociale ongelijkheid.14 Voor dit soort gevolgen van sur-
veillancetechnologie is nauwelijks aandacht van de overheid. Ook wordt old-fashioned 
privacy zoals het is opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
nu vaak over het hoofd gezien, wanneer er gezegd wordt dat een surveillancetechnolo-
gie voldoet aan de gegevensbeschermingswetgeving. De rol van telecombedrijven die 
de overheid spontaan anonieme gegevens gaan aanbieden, is bovendien helemaal niet 
neutraal. Wellicht willen ook zij het vaderland beschermen, maar wellicht willen ze ook 
iets terug van de overheid (met name meer wetgevende Europese soepelheid). Een brug 
te ver. Burgers die bij Orange or the likes een gsm aanschaffen, verwachten geen verder 
gebruik van hun gegevens. Weten hoeveel mensen er op een zomerdag aan de kust zit-
ten of hoeveel mensen de auto hebben genomen om coronavrij in een bos te wandelen, 
zijn geen onschuldige dingen, dat voelt iedereen aan ondanks taalspelletjes rond ‘respect 
voor de privacy’. Zoals aan het begin van dit essay aangehaald, kunnen de genomen sur-
veillancemaatregelen even wereldveranderend zijn als het coronavirus zelf en zijn ze niet 
noodzakelijk tijdelijk. Eenmaal op hun plaats zijn ze moeilijk ongedaan te maken. Zoals 
Foucault al schreef in 1975: ‘La surveillance est permanente dans ses effets, même si 
discontinue dans son action.’15 
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