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NEDERLANDERS &  
PRIVACY IN DE 21STE EEUW 
Michelle van Geffen & Christine Carabain 
 

De Nederlandse inlichtingendiensten tapt 1,8 
miljoen metadata van Nederlanders af en 
deelt deze met de Amerikanen1. Facebook’s 
nieuwe app ‘Nearby friends’ stuurt 
binnenkort een bericht aan mobiele 
gebruikers wanneer er - in de ‘echte’ wereld - 
vrienden in de buurt zijn2. De NSA volgt 
iedereen die Candy Crush speelt onder het 
mom van antiterrorisme wetgeving,3 en 

winkelketens als Dixons, MyCom en iCentre 
vangen de wifi-signalen van elke klant die een 
van hun 160 winkels binnenloopt op.4 Wat 
deze nieuwsberichten met elkaar gemeen 
hebben? Het is een kleine selectie van recente 
berichten over privacy, die maar al te 
zichtbaar maken dat het beschermen van je 
privacy in de 21e eeuw een enorme uitdaging 
lijkt te zijn.
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Wat is metadata eigenlijk? 
Metadata is informatie die bestaat uit algemene gegevens  die ontstaan door gebruik van je e-
mail, telefoon, camera, Facebook, Google, Internet Explorer etc. Het gaat hier dus niet om de 
specifieke inhoud van je e-mailbericht of telefoongesprek, maar bijvoorbeeld om de locatie waar 
vandaan je een e-mail stuurt of de datum en tijd dat je een specifiek persoon belt. Denk ook aan 
de zoektermen die je in Google intypt, de online aankopen die je doet, en wat je liket op 
Facebook. Die gegevens kunnen veel vertellen over je wie je bent en hoe je leeft. Deze 
gegevens kunnen samen een uitgebreid overzicht geven van je interesses, dagelijkse 
gewoontes & houding, waar je bent, en met wie je omgaat. Vandaar dat het Europese Hof van 
Justitie op 8 april 2014 verklaarde dat de bewaarplicht van deze gegevens (die 
telecomaanbieders en internet aanbieders verplicht metagegevens een jaar te bewaren) in strijd 
is met het recht op privacy. 
 
Benieuwd naar welke gegevens opgeslagen worden door gebruik van e-mail, camera, Twitter, 
etc.: A guide to your metadata (2013) The Guardian;  
Hoe je onschuldige smartphone bijna je hele leven doorgeeft aan de geheime dienst, (januari 
2014) De Correspondent. 
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7 ‘Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privé leven’. 
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“like economie”  heeft het sociale zich vereenzelvigd met het traceerbare’ 
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In Nederland bestaat geen algemene ‘wet op 
privacy’. Er zijn verschillende wetten die elk 
een bepaald deel van de privacy van 
Nederlanders regelen. Zo is het recht om met 
rust te worden gelaten en om bijvoorbeeld 
niet te worden afgeluisterd, vastgelegd in de 
Grondwet (artikel 10 t/m 13)5. In 2001 zijn in 
reactie op Europese 
databeschermingsrichtlijn6 uit 1995 de 
belangrijkste regels voor de omgang met 
persoonsgegevens vastgelegd in de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. 
Internationaal gezien geldt artikel 8 van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens dat over de bescherming van het  
privéleven van personen gaat, en ook artikel 
17 van het VN-verdrag voor Burgerlijke en 
Politieke rechten uit 19667 richten zich op de 
bescherming van privacy. Wetgeving te over 
zou je denken, maar wel wetgeving uit een tijd 
waar nog maar o,8 procent van de 
wereldbevolking toegang had tot het internet8. 
 
De huidige wetgeving lijkt dan ook slecht aan 
te sluiten bij de vragen die de eerdergenoemde 
nieuwsberichten oproepen. Zoals, hoe moeten 
we omgegaan met winkeliers die 
voorbijgangers op straat via hun mobiele 
telefoon volgen? En hoe zorgen we er voor dat 
we niet in een samenleving belanden die lijkt 
op die Dave Eggers in zijn boek 'The circle' 
beschrijft, waar het motto ‘gezien worden’ 
centraal staat en het nastreven van privacy 
gezien wordt als diefstal.9 Dit soort vragen 
zorgt voor een stevige discussie in de media, 
Tweede Kamer en Europees Parlement10. 
Maar wordt deze discussie ook in de 
Nederlandse huiskamer gevoerd?  
 
Wat vinden Nederlanders eigenlijk als het 
gaat om hun eigen privacy? Hoe gaan ze 
hiermee om, vertrouwen ze dat de overheid 
zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaat 
en maken ze zich zorgen over hun privacy op 
het internet? Hoe weegt de Nederlander het 
recht op privacy af tegen veiligheid? Om deze 
vragen te kunnen beantwoorden, voerde 
NCDO een representatief onderzoek hierover 
uit onder 1035 Nederlanders van 18 jaar en 
ouder.  

Nederlander is voorzichtig op internet, 
maar jongeren minder dan ouderen 
Driekwart van de Nederlanders (74%) zegt 
voorzichtig te zijn met wat zij doen op 
internet omdat je nooit weet wie er toegang 
heeft tot deze gegevens. Slechts 1 op de 15 
Nederlanders (7%) geeft aan niet voorzichtig 
om te gaan met wat ze doen op internet. 
Oudere Nederlanders (76%) zijn vaker 
voorzichtig dan jongere Nederlanders (71%). 
Daarnaast geven lager opgeleiden vaker aan 
dan hoger opgeleiden voorzichtig te zijn met 
wat zij doen op internet. 
 

Figuur 1: Ik ben voorzichtig met wat ik doe op 
internet omdat je nooit weet wie er toegang heeft 
tot deze gegevens. (% (helemaal) mee eens, 
gewogen resultaten, n = 1035). 
 
Ook als we naar de wachtwoordkeuze vragen 
zien we deze voorzichtige opstelling van de 
Nederlanders terug. Een meerderheid van de 
Nederlanders (52%) vindt dat ze niet slordig 
zijn met de keuze van hun wachtwoorden op 
het internet. Kortom, Nederlanders vinden 
dat ze op internet de bescherming van hun 
privacy in achtnemen.  
 
Jongeren blijken minder voorzichtig op 
internet. Zij vinden het ook minder vaak 
onacceptabel als de overheid weet wat zij doen 
op het internet dan oudere Nederlanders 
(60% versus 66%). Tenslotte, komt hier nog 
eens bij dat 22 procent van de ouderen bereidt 
is om te betalen voor lidmaatschap van sociale 
media als daarmee verzekerd wordt dat hun 
persoonlijke gegevens niet worden 
doorverkocht. Terwijl slechts 15 procent van 
de jongeren hier voor wilt betalen. 
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