
Geachte leden van de Tweede Kamer,

Vanzelfsprekend onderkent Bits of Freedom het belang van passende en effectieve 

maatregelen in het bestrijden van het coronavirus. Hoewel het begrijpelijk is dat de 

mogelijkheden rondom data en technologie verkend worden, maakt Bits of Freedom 

zich zorgen over de inbreuk die gemaakt wordt op de rechten en vrijheden van 

burgers. Omdat de bredere context van zulke maatregelen gemakkelijk uit het oog 

wordt verloren, bieden wij u graag een handreiking voor het tijdig bereiken van de 

benodigde effecten, terwijl op langere termijn de rechtsstaat met de daarbij 

behorende vrijheden geborgd blijft. Wij hopen dat u deze punten in overweging wilt 

nemen, en zijn vanzelfsprekend bereid deze nader toe te lichten. 

Duidelijke probleemschets: Voordat in oplossingen gedacht wordt, dient eerst 

helder te zijn welk probleem opgelost dient te worden. Zonder heldere 

probleemschets is het niet mogelijk passende en effectieve maatregelen te 

inventariseren en af te wegen. 

Rechtmatigheid: Maatregelen die getroffen worden in tijden van crisis staan onder 

tijdsdruk, maar dienen evenzeer zorgvuldig en rechtmatig getroffen te worden. De 

maatregel dient aantoonbaar noodzakelijk te zijn, zonder dat er een minder 

ingrijpend alternatief mogelijk is en het dient in verhouding te staan tot het doel. 

Vaak zullen deze maatregelen gepaard gaan met de verwerking van 

persoonsgegevens. Privacywetgeving vereist dat daarvoor een grondslag bestaat. 
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Ook is het van belang dat de verwerking proportioneel is ten opzichte van de inbreuk

op de vrijheden van het individu. 

Transparantie: De overheid moet burgers op een open en toegankelijke manier 

informeren over dat enwaarom zij bepaalde maatregelen neemt, en welke gegevens 

daarbij van hen worden verwerkt. Burgers dienen meegenomen te worden in de 

overwegingen die hebben geleid tot het besluit om de persoonsgegevens op de 

gekozen wijze te verwerken. Wanneer er overgegaan zal worden tot het gebruik van 

een app, moet voordat burgers instemmen met het gebruik daarvan, duidelijk zijn 

welke gegevens er over hen worden verwerkt. 

Passende waarborgen: Er worden maatregelen getroffen die vergaand ingrijpen in 

de rechten en vrijheden van burgers. Van belang is dat risico’s en mogelijke effecten

op de korte en lange termijn in kaart worden gebracht voordat een maatregel wordt 

doorgevoerd. Op die manier kunnen er passende waarborgen worden getroffen om 

burgers zo goed mogelijk te beschermen. 

Effectieve maatregelen: In een aantal landen worden locatiegegevens verwerkt in 

een poging om de coronacrisis in beeld te brengen, te beperken of te bestrijden. Ook 

uw Kamer overweegt deze opties. Afgevraagd dient te worden of het excessief volgen

van burgers en het grootschalig verwerken van gegevens  daadwerkelijk bijdraagt 

aan het onder controle krijgen van het virus. Hoewel de positieve effecten nog niet 

aantoonbaar zijn, is de inbreuk voor betrokkenen groot. Individuen kunnen niet 

meer onbespied door het leven gaan en gegevens die voor een bepaald doel 

verzameld zijn, worden mogelijk voor compleet andere doelen ingezet. Er moeten 

niet meer gegevens worden verwerkt dan strikt noodzakelijk is voor de effectiviteit 

van de maatregel. 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat het verwerken van 

locatiegegevens alleen kan indien daar een wettelijke regeling voor bestaat. Indien 

uw Kamer het van belang acht een dergelijke wet te ontwikkelen, dient vooraf goed 

bepaald te worden welke verwerkingen van persoonsgegevens daadwerkelijk en 

effectief kunnen bijdragen, zonder onnodig inbreuk te maken op de persoonlijke 

levenssfeer van burgers en zonder onherstelbare schade aan te richten aan de 

democratische rechtsstaat en de vrije samenleving. 
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Consultering: Bits of Freedom zet zich in voor de bescherming van grondrechten en 

acht een goede balans tussen de vrijheden van burgers en controle door de staat 

van groot belang voor het functioneren van de democratische rechtsstaat. Bits of 

Freedom houdt de ontwikkelingen nauwzettend in de gaten en roept waar nodig ter 

verantwoording. Bits of Freedom deelt graag haar expertise en visie, en denkt graag 

mee over de mogelijkheden van dataverwerking met borging van mensenrechten bij

de maatregelen die getroffen worden in strijd tegen het coronavirus. Wij nodigen uw 

kamerleden dan ook uit op dit onderwerp verder van gedachten te wisselen. 

Met vriendelijke groet,

Namens Bits of Freedom,

Nadia Benaissa
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