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Waarvoor moet ik als burger bang zijn in een digitale samenleving? 

Een belangrijke reden tot zorg is het misbruik van de enorme hoeveelheid gegevens 
welke verzameld worden via social media dewelke in de handen zijn van enkele 
Amerikaanse tech-giants. Met 300 likes op Face Book (FB) kent namelijk dat bedrijf 
je even goed als dat je partner je kent. 
Organisaties als Cambridge Analytica (of vandaag Emerdata) hebben met deze FB 
data de Amerikaanse verkiezingen en Brexit kunnen beïnvloeden en vermoedelijk 
vele andere verkiezingen wereldwijd. Ook diegenen die omwille van hun privacy 
geen FB account hebben, ervaren de gevolgen. 

De implicaties van AI zijn moeilijk te overzien. Juval Noah Harari heeft in zijn boek 
‘Homo Deus’ een pessimistisch beeld geschetst. Het lijkt echter zeer aannemelijk dat 
AI voor een revolutie gaat zorgen met veel voordelen en nieuwe kansen, maar ook 
risico's voor landen, bedrijven en individuen die onvoldoende vermogen hebben zich 
aan te passen. 

Wat moet de overheid minimaal doen? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een bruikbaar instrument 
om de macht van tech-giganten te beteugelen. 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en haar Europese collega's dienen over zeer 
ruime middelen te beschikken om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan, 
met name door dominante markpartijen. Een enkel boetebesluit en de rechtzaken die 
hier op kunnen volgen vraagt een grote investering. Dit geld moet er zijn. Bijkomend 
voordeel is dat dit (Europese) bedrijven met meer privacy-vriendelijke producten en 
diensten in staat stelt te concurreren. 

Tracking cookies (en vergelijkbare technologieën) moeten mijns inziens niet 
gereguleerd maar verboden worden. Het internet zal over die klap wel heenkomen. 
De voordelen van ‘meer relevante advertenties’ wegen volstrekt niet op tegen de 
privacy-implicaties. Nu niet en niet in de toekomst. 

Waarschuwing 

Van de grondrechten van Nederlandse burgers, staat Privacy het meest onder druk. 


