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We betreden een nieuwe 
fase in de informatie
samenleving. 

In de openbare ruimte worden we steeds vaker omgeven door digitale 
apparaten. Camera's waken over onze veiligheid, antennes en sensoren 
houden bij hoe hard we rijden en digitale poortjes bepalen of we toegang 
krigen tot het treinstation. Voorzien van een groeiend arsenaal identlfica
tienummers in pasJeS, mobieltjes en voertuigen Iaten we zien wie we zijn, 
dat we daar mogen zijn en dat we daarvoor betaald hebben. 

Door deze toenemende digitalisering van de openbare ruimte gaat de 
informatiesamenleving een nieuwe fase in. We surfen niet alleen op het 
net vanachter onze computer. We leven steeds meer in het net. Check in 
I check uit kijkt wat deze nieuwe fase in de informatlesamenleving bete
kent voor burgers. Hoe vergroten nieuwe digitate technologieen de moge
lijkheden van de gebruikers? Werken ze bevrijdend of beknotten ze de 
vrijheid van burgers juist? Wat betekent de digitalisering van de open bare 
ruimte voor de privacy van burgers? En hoe be"invloeden deze ontwikke
lingen onze beleving van de openbare ruimte? Zorgt de hausse van nieuwe 
informatietechnologieen oak voor andere machtsverhoudingen? En wie 
zitten er eigenlijk achter het netwerk van digitate apparaten dat naar ons 
kijkt en ons beoordeelt? 

Wij poneren de stelling dat de digitalisenng van de openbare ruimte 
een nieuwe fase in de informatiesamenleving betekent. !n de rest van het 
boek onderbouwen we onze stelling aan de hand van een aantal actuele 
ontwikkelingen: de OV-chipkaart, cameratoezicht, Near Field Communica
tion, de 'genetwerkte' auto, Google Earth en Streetview. We gaan steeds 
op zoek naar de maatschappelijke betekems van nieuwe digitate techn1eken 
in de openbare ruimte. Een centraal begrip dat we daarbij gebruiken is: 
identity management (IDM), of in goed Nederlands: identiteitsbeheer. 
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Kart gezegd brengt identity management twee belangrijke maatschappe
lijke randvoorwaarden voor de inzet van informatietechnologie samen: het 
mogelijk maken van individueel en collectief handelen (vaak aangeduid als 
empowerment) en de behoefte aan bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, oftewel de privacy. 

Nederland van op het net 
naar in het net 

Eind jaren zeventig brak in Nederland in brede kring het besef door dat 
de samenleving een nieuw tijdperk had betreden, dat van de informatie
maatschappij.1 De invloed van informatietechnologie in de fabnek, het 
bankwezen, de geneeskunde of de telecommunicatie was niet meer te 
ontkennen. In het licht van de hoge werkloosheid werd automatisering in 
die tijd met argusogen bekeken! De computer stand in die tijd symbool voor 
de macht van grate bedrijven en overheidsinstellingen. De onverwachte 
opkomst van de persoonlijke computer, als product van de tegencultuur, 
gaf informatietechnologie een geheel nieuwe, positieve en bevrijdende 
betekenis.3 De pc bracht de computer in de huiskamer - eerst bij hobby
isten, maar al snel oak, via computerspelletjes, bij de jeugd. Het pc-bezit 
1n Nederland steeg volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS} 
van 9 procent 1n 1985 naar 82 procent in 2003. 

Nederland is op het net. .. 
In de loop van de jaren negentig werden e-mail en internet populair. 
Door deze nieuwe toepassingen werd de pc onderdeel van een wereldwijd 
communicatienetwerk, het World Wide Web. Een oude droom kwam uit. 
Al in de jaren dertig fantaseerde de schriJver H. G. Wells over een World 
Brain, een soort Wikipedia zoals we die nu hebben. in zijn sciencefiction
roman Neuromancer uit 1984 lanceerde de schnjver William Gibson de 
term 'cyberspace', dat de alomtegenwoordigheid van een virtuele wereld 
v1sualiseerde. De latere Nobelprijswinnaar Al Gore, ijverde al sinds de jaren 
zeventig voor een Electronic Highway om mensen nader tot elkaar te 
brengen en nieuwe economische kansen te creeren. Na de 'nerds' werd 
ook deze nieuwe virtuele wereld vooral door jongeren gekoloniseerd, de 
zogenaamde digitate generatie.4 In de publieke discussie kwam steeds 
de vraag naar voren of het internet de burger zou 'empoweren' door snel
lere en betere toegang tot informatie, of dat het vooral een verlies van 
privacy zou betekenen en nieuwe gevaren zou opleveren, zoals digitate 
criminaliteit.s 
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En gaat in het net 
Vandaag de dag nemen we onze persoonlijke computer - in de vorm 
van laptops en slimme mobieltjes - massaal mee de publieke ruimte in. 
Die open bare ruimte zelf staat intussen oak vol met digitate apparatuur. 
Poortjes die alleen met digitate pasjes te openen zijn, sensoren die mensen 
en voertuigen tellen, camera's die ons volgen en navigatieapparatuur die 
ons de weg wijst. Tegelijkertijd worden ooit gescheiden netwerken steeds 
meer samengevoegd. Internet, telefonie, radio en televisie gaan steeds 
meer via het Internet Protocol (IP). Het internet wordt zo steeds meer 
een netwerk van apparaten die ons omgeven, waar we ook zijn. We gaan 
daarmee van op naar in het net. Deze digitalisering van de openbare 
ruimte vormt een nieuwe fase in de informatiesamenleving. Oat wordt 
door onderzoekers, bedrijven en overheden op verschillende plaatsen 
in de wereld onderkend. 

In Zuid-Korea en Japan is de zogenaamde Ubiquitous Network Society 
de dominante visie bij overheden, bedrijven en onderzoeksinstituten. 
U-Korea en U-Japan zijn verwikkeld in een felle concurrentiestrijd om als 
eerste land overal chips, sensoren en andere apparatuur te verbinden 
tot een netwerk. De overheden verstrekken miljarden euro's subsidie 
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aan proefprojecten, die worden uitgevoerd door laboratoria aan universi
teiten en grate bedrijven als NTT DaCoMa en Samsung. Het is de bedoeling 
dat de consument op zijn wenken wordt bediend door overal aanwezige, 
onzichtbare apparaten. Daarmee verandert het internet zoals wij dat 
kennen, in een virtuele laag over de fysieke wereld. 

In de Verenigde Staten zet de overheid zich nag niet in voor zaiets als 
U-America. Dit ondanks het feit dat de bedenker van de term Ubiquitous 
Computing,? Mark Weiser, daar vandaan komt. Weiser doelde echter vooral 
op een geautomatiseerde kantooromgeving, zonder dat hij daarbij de link 
met het internet legde. Terw1jl de grate IT-bedrijven in de Verenigde Staten 
applicaties ontwikkelen voor de trend naar in het net, voert de overheid nag 
geen strategie op dat gebied. Al Gore's notie van de Information Super 
Highway is nog steeds dominant. Oat beleid is vooral gericht op het online 
krijgen van bedrijven en individuen. In verband met de bestrijding van 
terrorisme wordt intussen een strikt veiligheidsbeleid gevoerd. Denk aan 
het veiligheidsprogramma Total information Awareness, dat is gericht 
op het opsporen en volgen van mogelijke verdachten. Enkele individuele 
pogingen om de digital1sering van de openbare ruimte te duiden, zoals 
Adam Greenfield's EverywareB hebben nag niet geleid tot verschuivingen 
bij de overheid in het denken over de informatiesamenlevmg. 

Net als in Zuidoost-Azie, groeit in Europa het bewustzijn dat de digitali
sering van de openbare ru1mte misschien een nieuwe fase in de informatie
samenleving is. Men zoekt daarbij naar geschikte concepten. Een eerste 
is Ambient lnte/ligence,9 oftewel de slimme omgeving. Deze term is op 
de kaart gezet door Philips en de Information Society and Technology 
Advisory Group (ISTAG) . Een andere term is The internet of things van de 
International Telecommunications Union.10 Oak in Europa worden miljarden 
euro's ge'investeerd in onderzaek naar de ontwikkeling van dig1tale tech
nieken die de gebruiker in de ruimte (binnen en buiten) behulpzaam is 
bij het vinden van vermaak, service en veiligheid, afhankelijk van persoon
lijke wensen. 

Een technische definitie 
van het net 

Ubiquitous Network Society, The Internet of 
Things, Ambient Intelligence of Everyware -
al deze termen veronderstellen de opkomst 
van een netwerk, dat overal beschikbaar is 
en waarmee alle apparaten verbonden zijn. 
Ze scheppen een levendig beeld van een 
veelheid aan technologieen zonder een al 
te complexe technische uitleg, maar hebben 
tegelijkertijd elk hun historische achtergrond 
en normatieve lading. In dit boek brengen 
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we de technologieen samen onder onze 
eigen term: het net. Oat net bestaat uit het 
samengaan van verschillende netwerken, 
die uiteenlopende apparaten met elkaar 
verbinden en unieke identificatienummers 
toewijzen aan alles wat binnen het net 
valt. Binnen dit net versmelten informatie
systemen steeds meer tot een systeem 
waarop we vrijwel continu zijn ingecheckt. 

Internet is al per definitie een netwerk 
van netwerken. Het begon ooit met een 
digitaal signaal over analoge telefoonlijnen. 
De krakerige piepjes over de lijn stonden 
voor pakketjes van nullen en enen, voorzien 



van adressen van de afzender en ontvanger, 
de zogenaamde IP- (Internet Protocol) adres
sen. Daar kwamen gaandeweg steeds meer 
!ijnen bij. Fysiek, zoa!s de coaxkabe! van de 
te!evisie, glasveze! of ze!fs de e!ektriciteits
!ijn. En door de Iucht, zoals Wifi, UMTS of 
GPRS. U merkt misschien nag het verschi! 
tussen netwerken - het ene kanaa! is sne!
!er, beter bereikbaar of goedkoper dan het 
andere - maar voor de enen en nullen maakt 
het niets uit we!k medium wordt gebruikt. 
Ze moeten nag wet worden omgezet in infor
matie, anders begrijpen de apparaten ze 
niet. Daar zijn a!!er!ei ta!en voor ontwikke!d 
die steeds meer aanstuiten bij die ene taal: 
het Internet Protocol. 

De netwerken en wat daarin gebeurt, 
onttrekken zich grotendeels aan ons zicht. 
We zien voorname!ijk de ve!e apparaten die 
ermee verbonden worden: smartcards en 

• •• ••• 

hun uit!eesapparaten, laptops, mobie!e 
te!efoons, informatieschermen, antennes, 
autonavigatiesystemen en camera's. Daar
naast zitten er oak a!!erlei apparaten in het 
net die we niet zien. Zoa!s de routers tussen 
de !ijnen, die aan de hand van de IP-adressen 
kunnen zien we!k informatiepakketje waar 
naartoe moet, oak a!s er eens ergens een 
!ijn tussenuit va!t. Of de 32 sate!!ieten van 
het Global Positioning System, waarvan het 
navigatiesysteem er vier nodig heeft om te 
bepa!en waar hij zich bevindt. (Er wordt wet 
eens gedacht dat de navigatiesate!!ieten 
de auto vo!gen, maar het is dus eigen!ijk 
andersom.) Oak de RFID (Radio Frequency 
IDentification)-chips onttrekken zich vaak 
aan het zicht, omdat ze zo klein zijn. Oat 
komt omdat ze de energie die ze nodig 
hebben om een signaa! uit te zenden, ha!en 
uit het signaa! dat ze krijgen. Hun antenne 
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is tegelijk een elektromagnetische spoel. 
De belangrijkste apparaten die we niet zien, 
zijn welticht de vele databases die a! deze 
informatie opslaan: van een klein computer
tie ergens in het netwerk tot grote, zwaar
beveiligde datacentra. 

Daarnaast is het belangrijk dat de appara
ten van elkaar weten wie ze zijn, oftewel 
elkaar kunnen identificeren met unieke 
nummers. Computers hebben een !P-adres, 
mobiele telefoons een nummer op de sim
kaart, RFID-chips hebben een code van UPC 
Global, enz. Om te illustreren hoe eenvoudig 
een enkel nummer grote hoeveelheden 
informatie kan ontsluiten in het netwerk, 
is dit boek voorzien van matrixcodes. Oeze 
codes zijn niet meer dan geprinte enen en 
nullen die voor een optisch leesapparaat 

herkenbaar zijn en binnen het net verwijzen 
naar een plaats waar informatie staat opge
slagen. Om vormgevingstechnische redenen 
hebben we in dit boek gekozen voor de 
Microsoft tags," maar er zijn ook alternatie
ven zoals de zwart witte blokjes van de 
QR-code12 of de bekende barcode uit de 
supermarkt. 

Dit alles bij elkaar vormt dus het net: een 
vrijwel onzichtbaar web van lijnen waarover 
informatie wordt uitgewisseld tussen uniek 
ge"ldentificeerde apparaten. Terwijl wij infor
matie krijgen uit dit net met behulp van deze 
apparaten, houdt het net ondertussen bij 
wat door welk apparaat, waar en wanneer 
wordt ontvangen en verzonden. Het net 
geeft en het net neemt - en wij Leven er 
midden in. 

Empowerment en privacy 
krijgen een ruimtelijke 
dimensie 

Sinds de jaren zeventig wordt het maatschappelijk debat over informatie
technologie gevoed door zowel het empowerment als het privacy discours. 
in het empowerment disc ours staat de vraag centraal op welke wijze 
informatietechnologie burgers helpt hun leven in te richten en rijker te 
maken. IT geeft echter niet alleen, ze neemt ook.'' Het net registreert 
namelijk wat we doen, wanneer en met wie. Die informatie kan nuttig 
ztjn om controle uit te oefenen. Dan komen we terecht bij de andere kant 
van het net, het controlerende net. De grenzen van die controte staan 
centraal in het privacy discours: welke informatie mag er over wie worden 
verzameld, wie kan die gegevens inzien en met welk doel. De centrale 
vraag binnen Check in I check uit is hoe deze twee discoursen zullen 
veranderen als we in het net gaan. 

Empowerment: mag en kunt u inchecken? 
Met de opkomst van het World Wide Web en browsers in de jaren negentig 
werd het internet toegankelijk voor het brede publiek. Door de snelle groei 
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van de hoeveelheid content leek het net steeds meer een wereld op zich 
te worden, waar mensen los van tijd en plaats toegang hebben en voort
leven. Wie incheckt op het net verrijkt zijn virtuele identiteit, krijgt meer 
mogelijkheden. Wie uitcheckt doet met meer mee. Deze benadering kun
nen we duiden als het empowerment discours, oftewel de discussie over 
het vergroten van handelingsmogelijkheden door middel van informatie
technologie. 

De Spaanse socioloog Manuell Castells beschrijft in zijn trilogie 
The Network Society hoe het internet mensen helpt snetler informatie 
en geld uit te wisselen binnen wat hij noemt 'the space of flows en time
less time'.14 Waar mensen vroeger voor interactie en transactie afhankelijk 
waren van elkaars nabijheid, biedt het internet de mogelijkheid om over 
grote afstanden snel grate hoeveelheden informatie en geld rond te 
sturen. Met uitgebreide casu"fstiek toont hij aan dat vooral grate bedrijven 
de knooppunten in the space of flows beheren en zich daarin weten te 
ontdoen van beperkingen in tijd en ruimte. De stroom aan informatie en 
kapitaal onttrekt zich daarmee ook steeds meer aan het toezicht van 
de staat, waardoor de grote bedrijven hun macht consolideren. 

In deel twee van zijn trilog1e, The Power of ldentity,>s laat hij zien hoe 
ook voormalig onderdrukte groepen het internet gebruiken om zich te 
bevrijden van de geografische beperkingen en zich in korte tijd kunnen 
mobiliseren.16 Filosoof Jos de Mul gaat nog een stapje verder. Het internet 
stett de mens in staat om nieuwe werelden te creeren. In Cyberspace 
Odyssey17 stelt hij dat de mens door de 'ontdekking' van cyberspace een 
nieuwe handetingsruimte heeft gecreeerd, 'een ontologische machine die 
mogelijke were/den produceert'. Oftewel, de info;-mat1e op het net is niet 
alleen een afgeleide van de werkelijkheid erbuiten, maar creeert ook een 
nieuwe werkeiijkheid die in toenemende mate invloed heeft op ons. Dit 
geeft nieuwe handelingsmogelijkheden en maakt dat wij onze identiteit 
voortdurend reconstrueren. 

De eerste maatschappelijke vraag die door dit discours wordt opgewor
pen is of iedereen wel evenredig kan profiteren van de nieuwe handellngs
mogelijkheden. Ontstaat er geen digitate kloof? Wie zijn de kwetsbare 
groepen? Het gaat daarbij om toegang tot het net en stimulering van 
digitate vaardigheden om het net beter te benutten. Als reactie hierop 
hebben overheden zich ingezet om de bevolking online te krijgen.ln Neder
land zien we dat vooral de programma's van de ministeries van Economi
sche Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gericht zijn op empower
ment. Daarbij gaat het niet aileen om de toegang tot het net, maar ook 
hoe met de juiste vaardigheden dat net te benutten. Ook Europa zette in 
op hen die dreigden achter te raken: het midden- en kleinbedrijf, nieuwe 
EU-landen en kwetsbare groepen in de samenleving, zoals ouderen en 
gehandicapten. 

In Nederland is nu bijna iedereen op het net; anna 2oog zo'n 93 procent 
van de bevolking. Mensen die niet online zijn geven als voornaamste reden: 
'wil niet I geen interesse'.'8 Zodoende is een tweede maatschappelijke 
vraag pregnanter geworden: welke mensen kunnen op een goede en 
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bewuste wijze omgaan met aile nieuwe mogelijkheden. Oat gaat verder 
dan technische digitate vaardigheden. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met 
een overvloed aan informatie? Hoe ervoor te zorgen dat mensen zichzelf 
en anderen niet kwijtraken 1n de virtuele wereld? De laatste jaren wordt 
er daarom regelmatig gepleit voor mediawijsheid, door de Raad voor 
Cultuur gedefinieerd als: 'Het geheel van kennis, vaardigheden en menta
liteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen 
in een compiexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.'19 

Bij de opkomst van het internet kwamen we los van ruimte en tiJd. 
Met de digitalisering van de open bare ruimte keren deze twee dimensies 
weer terug. Daarmee komt de vraag op tafel hoe het empowerment 
discours zal veranderen met de verschuiving van 6p het net naar In het 
net. Van den Berg reflecteert daarop in haar proefschrift The Situated 
Se/{.20 Vergelijkbaar met De Mul's analyse van cyberspace, ziet zij de mens 
overstelpt worden met nag meer keuzemogelijkheden om zijn identiteit 
zelf vorm te geven. Echter, ambient intelligence vergroot dit probteem. 
In dat gevalloggen we niet Ianger vanaf onze computer in en uit cyber
space. We worden steeds meer omgeven door cyberspace, door compu
ters die zelf steeds minder zichtbaar ziJn. In steeds meer omgevingen 
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activeren we door onze aanwez1gheid programma's die de omgeving aan
passen aan onze veronderstelde wensen. Kunnen we d1e nog bijsturen als 
we ze niet zien? De ene mens kan dit optimaal benutten en kan makkelijk 
schakelen tussen de vele identiteiten die hem gegund zijn, terwijl de 
ander verdrinkt in zijn vele zelven. Daarbij komt nog het angstbeeld dat 
een slimme omgeving de gebruiker een identiteit kan opleggen, en hem 
daardoor kan stigmatiseren en keuzemogelijkheden afnemen. 

Privacy: mag en kunt u uitchecken? 
In het privacy discours zien we eveneens bespiegelingen over tijd en 
ru1mte. Wie op het net gaat, laat sporen na die over lange tijd, op verre 
afstanden door anderen kunnen worden gevolgd. Hier loert het gevaar 
van 'sfeeroverschrijdingen'."1 Omdat digitate media beperkingen in ruimte 
en tijd kunnen negeren, gaat informatie van een persoon die in een sfeer 
is verzameld, bijvoorbeeld de werksfeer, privesfeer, medische sfeer of 
consumentensfeer, makkelijk over naar een andere sfeer. De persoon 
kan dan anders gekend worden dan hij wenst. Denk bijvoorbeeld aan 
een pikant You Tube-filmpje dat opduikt tijdens een sollicitatiegesprek, 
medische informatie die in de vriendenkring belandt of bestedingsgedrag 
dat interessant blijkt voor opsporingsdiensten. 

Privacy is een veelzijdig begrip. Het kan worden gedefinieerd als 
'de beschermwaardigheid van de persoonlijke levenssfeer' of als 'het 
recht om met rust gelaten te worden'. 22 Dit recht lijkt misschien vanzelf
sprekend, maar is het niet. In het maatschappelijk verkeer is het nodig 
om enige informatie van elkaar te hebben om met elkaar te kunnen 
communiceren en handelen. Totale anonimiteit is praktisch onmogelijk 
in de informatiesamenleving, maar enige zeggenschap over wie wat over 
u weet is wenselijk. Privacy is dan ook geen absoluut, maar een relatief 
begrip: afhankelijk van de context en door de tijd heen onderhevig a an 
verandering!3 

!n de jaren zestig en zeventig nam de privacygevoeligheid toe, niet 
alleen bij actiegroepen en progressieve burgers, maar ook in de politlek. 
Vooral de volkstelling van 1971 ging gepaard met vee! maatschappelijk 
protest en de telling 1n 1981 ken zelfs n1et doorgaan. Daarbij speelden 
ervaringen uit de Tweede Wereldooilog een belangrijke rol; persoons
registratie had 1mmers de Jodenvervolging bespoedigd. De roep om 
privacybescherming zorgde voor een discussie over het opnemen van 
privacy als grondrecht.z4 Oat leidde in 1983 tot de toevoeging van art. 10 
aan de grondwet: 
1 Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stetlen beperkingen, 

recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. 
2 De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. 
3 De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming 

van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan 
wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens. 
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Deze grondwetswijziging leidde in 1988 tot de Wet persoonsregistraties 
(WPR). De discussie laaide vervolgens weer op toen de Europese richtlijn 
uit 1995 vertaald moest worden naar nationale wetgeving. In 2001 werd 
de WPR aangepast tot een nieuwe wet, de Wet bescherming persoons
gegevens (WBP). Hierin is vastgelegd wanneer iets een persoonsgegeven 
is en aan welke eisen de verwerking ervan moet voldoen. Zo mogen 
gegevens als naam, adres en geboortedatum alleen worden geregi
streerd als dat 'noodzakelijk' is, moet duidelijk zijn wie die gegevens 
beheert, moet diegene dat op een juiste en discrete manier doen en 
moet degene van wie de gegevens worden verzameld in de gelegenheid 
worden gesteld zijn gegevens in te zien en desgewenst te wijzigen. 
Deze wet wordt vanaf dan gecontroleerd door het College bescherming 
persoonsgegevens. 

technische en organisatorische 
beveiliging van de gegevens. 

Volgens de Wet bescherming persoonsgege
vens (WBP) moet het gebruik van persoonlijke 
data voldoen aan de volgende principes: 

6 Openheid: de gegevensverzameling en 
de herkomst van de gegevens moeten 
transparant zijn. 

1 Doelspecificatie: de beheerder moet 
een duidelijk omschreven doel aangeven 
voor de te verzamelen gegevens. 

2 Beperking van gegevensverzameling: 
de beheerder mag niet meer verzamelen 
dan voor het doel noodzakelijk is. 

3 Doelbinding van gegevens: de beheerder 
mag gegevens niet gebruiken voor andere 
doelen dan waarvoor ze verzameld zijn. 

4 Gegevenskwaliteit: de beheerder moet 
toezien op de actualiteit, betrouwbaar
heid en volledigheid van gegevens. 

5 Beveiligingswaarborgen: de beheerder 
moet zorgen voor een adequate 

7 lndividuele deelname: er moet een 
regeling zijn voor inzage-, correctie-, 
verwijderings- en bezwaarrecht. 

8 Aansprakelijkheid: de verantwoordelijke 
voor de gegevens dient gepaste maat
regelen te treffen om aan de hierboven 
genoemde principes te voldoen. 

Deze principes zijn een vertaling van Euro
pese wetgeving. De WBP geldt niet als het 
gaat om de bescherming van de economi
sche of financiele belangen van de staat, 
of als er sprake is van voorkoming, opspo
ring of vervolging van strafbare feiten. 

Gebruikers van het net kunnen zich echter niet altijd beroepen op hun 
privacy. De WBP kent uitzonderingen als het gaat om de veiligheid. 
Opsporingsdiensten vallen dan oak onder een ander regime, als het 
gaat om gebruik van persoonsgegevens. 

Vanaf eind jaren negentig kreeg het Nederlandse opsporingsapparaat 
steeds meer bevoegdheden binnen het net.2s Deze trend began at voor 
de terroristische aanslagen van september 2001. Elektronische commu
nicatie werd verplicht aftapbaar: in 1998 de telefonische communicatie 
en in 2001 de internetcommunicatie. Nederland werd vervolgens koploper 
in het aantal telefoontaps. In 2000 werd de Wet BOB (bijzondere opsporings
bevoegdheden) ingevoerd en in 2002 werd de WIV (Wet op inlichtingen- en 

23 I Nederland in het net 



veiligheidsdiensten) aangepast. Hiermee kan de polrtie ook onderzoek doen 
naar mensen random verdachten en verkennend onderzoek verrichten, 
nog voordat er een strafbaar feit is gepleegd. 

De telecomproviders zijn smds 2004 ook verplicht opsporingsdiensten 
te helpen a an verkeersgegevens, oftewel wie wanneer, vanaf waar op het 
net was. Dit is de zogenaamde dataretentie. Op 7 juli 2009 heeft de Eerste 
Kamer de Wet bewaarpllcht telecommunicatiegegevens aangenomen. 
Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten 
worden daarin, ten behoeve van de opsporing en vervolg:ng van ernstige 
misdnjven, verplicht tot het bewaren van verkeers- en locatiegegevens 
voor een periode van 12 maanden.26 Elke keer datu verbindrng maakt met 
internet, moeten door de telecombednjven en internetproviders onder 
andere uw naam, adres, woonplaats, IP-adres, inlognaam, telefoonnummer, 
datum en tijdstip van mchecken en uitchecken en gebruikte internetdienst 
worden bewaard!7 Het gaat dus om zogenoemde verkeers- en locatie
gegevens, niet om de inhoud van de communicatie of van het gesprek. 
Dit is een implementatie van de Europese richtlijn Dataretentie, die stelt 
dat gegevens minimaal zes en maximaal 24 maanden moeten worden 
bewaard!8 

Tot slot was er de wijziging in de Paspoortwet, waarmee de brometrische 
kenmerken uit het paspoort (gedigitaliseerde gelaatsscan en vinger
afdruk op de RFID-chip) centraal worden opgeslagen en gebruikt kunnen 
worden voor opsporing. Op 11 juni 2009 nam de Eerste Kamer de rijkswet 
tot wiJziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van 
de reisdocumentenadministratre aan. Volgens staatssecretaris Bijleveld 
is 'de keuze voor een centrale online raadpleegbare reisdocumenten
administratre primair ingegeven vanuit de noodzaak om het aanvragen 
uitgifteproces van de-Nederlandse reisdocumenten betrouwbaarder 
te maken'_ag l"laar, zoats staat onder art. 4b, kunnen de biometrische 
data ook worden gebruikt voor: 'de opsporing en vervolging van straf
bare feiten' en 'het verrichten van onderzoek naar handelingen, die een 
bedreiging vormen voor de veiligheid van de staat en andere gewichtige 
belangen van een of meerdere Ianden van het Koninkrijk dan wet de 
veiligheid van met het Koninkrijk bevriende mogendheden'.3o Deze uit
breiding van opsporingsbevoegdheden stuitte op weinig weerstand 
(zie oak Case 0010, Straatbeelden). 

De lijst van maatregelen is nag verre van volled1g. Verrassend genoeg 
gaat de invoering van al deze maatregelen gepaard met weinig politieke 
en maatschappelijke discussie. Het controlerende net wordt omarmd 
door zowel de burger als de politiek. 

Privacy in de publieke ruimte 
Is er al aandacht voor rnvloed op de privacy van de digitalisering van de 
openbare ruimte? Daardoor komt immers niet alleen meer informatie 
beschikbaar over wie wat doet, maar ook waar en wanneer die persoon 
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wat doet. Een interessant vraagstuk dat daarbij komt kijken is dat mensen 
gewoonlijk op het net inloggen vanuit private ru1mtes. De open bare ruimte 
is dUidelijk niet prive. Wat betekent de overgang van 6p het net naar in het 
net voor de mamer waarop burgers hun privacy beleven? Anders gezegd: 
hoe willen en kunnen burgers in een publieke ruimte hun persoonlijke 
levenssfeer beschermen? 

In Europese en Nederlandse beleidskringen zien we momenteel vooral 
discuss1es over het gebruik van RFID: Radio Frequency IDentification. Deze 
kleine, op afstand uitleesbare chips worden gebruikt om smartcards en 
producten te identificeren. De chips kunnen als vervanger van de barcode 
gebruikt worden om goederen te volgen in de logistieke keten en, eenmaal 
verkocht, de consument infomeren over het product. Met smartcards kan 
de ch1p elke kaart een un1ek nummer geven en informatie opslaan over de 
houder van de kaart, zoals persoonsgegevens of een tegoed. Telkens als 
de chip wordt uitgelezen, bijvoorbeeld bij het verlenen van toegang of het 
voltrekken van een transactie, worden data over de gebruiker opgeslagen. 
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De Stippenkaart 

De risico's van het gebruik van informatie
systemen werden al duidelijk tijdens de oor
log, toen de Nederlandse overheid vrij nauw
keurig bijhield wie Joods was en waar hij 
woonde. Berucht is de zogenaamde Stippen
kaart van de gemeente Amsterdam: een 
plattegrond van de stad, waar elke stip stond 
voor tien joden (zie 09.TAG). De Duitse 
bezetter kon zo vrij nauwkeurig Joden lokali
seren, oppakken en deporteren. Het gebied 
rondom de burgwallen, waar de meeste 

Joden woonden, werd als getto aangewezen 
en omheind. Ondanks de gruwelijke gevolgen 
van deze praktijk, werd deze vorm van volks
registratie niet direct na de oorlog veroor
deeld. In de jaren vijftig ondernam de gemeen
telijk statistische dienst nog een poging om 
de intelligentie per wijk in kaart te brengen, 
door de koppeling van locatiedata en uit
slagen van militaire-dienstkeuringen. Toen 
maakte men zich nog geen zorgen of derge
lijke tellingen stigmatiserend zouden werken. 
Oat gebeurde pas na de cultuuromslag van 
de jaren zestig en zeventig.J> 

VERSPREIDING VAN DE 
0~ DE GEMEENTE ( UEI 

09 
.TAG 



ezen 

>lgen 
olks
lr-
1een

~ om 

~en, 

en 

rge
·ken. 

tan 

Wat misschien nog tot de meeste privacybezwaren leidde is dat de chips 
op afstand uitgelezen kunnen worden, misschien ook door mensen die dat 
eigenlijk niet mogen. Zo zouden dieven kunnen zien of iemand iets waar
devols bij zich draagt, of marktonderzoekers wat voor producten iemand 
koopt. Echter, door de beperkte leesafstand van deze chips, enkele centi
meters tot enkele meters, zijn de mogelijkheden hiervoor beperkt. Boven
dien geven de meeste RFID-chips alleen een nummer af, dat pas beteken1s 
krijgt in de database van degene die de chip heeft geleverd. Niettemin 
spreekt het volgen van mensen met microchips sterk tot de verbeelding 
en heeft RFID het privacydebat sterk aangezwengeld. 

Eurocommissarissen Reding en Santucci hebben diverse expert
bijeenkomsten en publleke consultaties uitgevoerd over RFID en privacy. 
In Nederland is vooral staatssecretaris Van Heemskerk van Economische 
Zaken actief op dit dossier, bijgestaan door adviezen van het College 
bescherming persoonsgegevens, de Consumentenbond, ECP-EPN en het 
Rathenau lnstituut. Vanuit werkgroepen en onderzoeken informeert hij 
regelmatig de Kamer over de stand van zaken. Ook daar komt de dubbel
heid tussen empowerment en privacy terug. RFID wordt gezien als een 
veelbelovende technologie, zolang de privacy maar gewaarborgd blijft. 
De chips kunnen het gemak dienen, ons helpen logistleke ketens contro
leerbaar en efficienter te maken. Echter, zodra het nummer van de chip 
herleidbaar is tot een persoon, moet gezorgd worden dat de WBP geldt. 
Dit heeft geleid tot enkele voorstellen voor maatregelen, zoals het verplicht 
uitschakelen van chips in de boodschappen of het aanbrengen van labels 
om klanten erop te wijzen dat ergens een RFID-chip in zit. Het gebruik van 
RFID-informatie door opsporingsdiensten, wordt voornamelijk bediscussieerd 
binnen academische kring. 

Een brede maatschappelijke discussie over de privacy-aspecten van 
de digitalisering van de open bare ruimte wordt dus nog niet gevoerd. Het 
gebruik van cameratoezicht en toegangspoortjes wordt vandaag de dag 
als vanzelfsprekend ervaren. Dat met het scannen van mobiele verkeers
data niet alleen achterhaald kan worden wie met wie belt, maar ook waar 
en wanneer, heeft eveneens tot weinig onrust geteid. 

ldentiteitsbeheer: controle 
geven en nemen 

De vereisten voor empowerment en privacy in de digitate openbare ruimte 
lijken in zekere mate strijdig. Vanuit de empowermentgedachte wordt het 
gebruik van informatiesystemen aangemoedigd, omdat men er beter van 
zou worden. Vanuit de privacygedachte lijkt dat juist ontmoedigd te worden. 
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Wie informatlesystemen wil gebruiken, moet zich op de een of andere 
manier identificeren. Wie volledig vasthoudt aan privacy, wordt niet 
gekend, heeft geen toegang en krijgt geen informatie. Het ligt echter 
genuanceerder. Het gaat er niet alleen om of u bekend bent in de informa
tiesystemen. Het gaat om uw identiteit en hoe die beheerd wordt: hoe 
wordt u gekend en door wie? Wij introduceren daarom het begrip identity 
management (IDM), dat zowel empowerment als waarborging van de 
privacy in zich heeft. 

Het begrip identity management wordt zowel in de sociaal-weten
schappelijke als technische literatuur gebruikt, zij het op een heel andere 
manier. Sociologen en psychotogen gebruikten dit begrip al in de jaren 
tachtig en negentig om te analyseren hoe mensen proberen te beYnvloeden 
hoe zij door anderen worden gezien. Dan gaat het bijvoorbeeld over hun 
afkomst,J2 leeftijd33 of seksuele geaardheid.34 Deze sociologen zien de 
menselijke identiteit niet als een gegeven, maar als iets wat continue 
sociaal geconstrueerd wordt in interactie met anderen. De term wordt 
intussen ook gebruikt in de managementliteratuur, om te beschrijven hoe 
bedriJven hun databases het beste kunnen inrichten en welke voordelen 
dat oplevert voor het zakendoen. Getalsmatig publiceren sinds de jaren 
negentig de technische studies het meest over IDM. Identity management 
gaat daar om het veilig beheer van toegang tot systemen, oftewel identi
ficatie (iemand logt in), authenticatie (diegene is wie hij zegt te zijn) en 
autorisatie (mag handelingen verrichten binnen het systeem).35 Veel defi
nities van IDM zijn dan oak technisch van aard, zoals: 'Processes and all 
underlying technologies for the creation, management and use of identity 
data.'36 Een dergelijke definit ie van IDM geeft aan dat het hier gaat om 
het beheer van informatie door middel van informatiesystemen: data
bases die v1a digitate netwerken gevoed worden met data uit apparaten 
als computers, camera's, sensoren, telefoons, enz. Gekoppeld aan een 
specifieke persoon, vormen deze data een virtuele identiteit. 

De laatste Jaren lijken de technische en sociale disciplines elkaar 
enigszins te naderen. Oat komt doordat sociologen en psychotogen zijn 
gaan onderzoeken hoe mensen hun digitate identiteit online beheren, 
b1jvoorbeeld door middel van pseudoniemen, avatars in wtuele werelden 
en foto's en verhalen op sociale websitesY Technici hebben meer aan
dacht gekregen voor sociale onderwerpen zoals vertrouwen, gebruiks
gemak en privacy.36 Zo heeft het Europese PRIME-project (Privacy and 
Identity Management for Europe) als doel: 'individual's sovereignty over 
their personal data', and to 'enable individuals to negotiate with service 
providers the disclosure of personal data and conditions defined by their 
preferences and privacy policy'.39 In deze invulling van identiteitsbeheer 
komen zowel elementen van empowerment (autonomie over persoons
gegevens) als privacy samen. 

De sociologische kant ontbreekt echter nog grotendeels in de defini
ties. Daarbij gaat het om het sociale beeld dat andere gebruikers van het 
informatiesysteem krijgen over die persoon op basis van de gegevens in 
dat systeem. Dat geconstrueerde sociale beeld leidt vervolgens tot een 
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beoordeling: heeft die persoon betaald, krijgt hij toegang, enz. Door het 
gebruik van informatiesystemen krijgen mensen zodoende naast hun 
fysieke identiteit een steeds riJkere virtuele identiteit- oftewel een iden
titeit die los van tijd en plaats zichtbaar wordt voor andere gebruikers 
binnen het informatiesysteem. Die !dentiteit hoeft overigens niet per se 
gekoppeld te zijn aan de naam van die persoon. Het kan ook een nummer 
zijn, waarmee iemand inlogt, dat, ook al is het formeel geen persoons
gegeven, gevolgen heeft voor iemand: prijsdifferentiatie, weigering van 
toegang, etc. 

Een rijke identiteit biedt de gebruiker empowerment: toegang tot infor
matie en diensten in het systeem, omdat het anderen helpt in de beoorde
ling van die persoon. Stemt die identiteit echter niet overeen met hoe de 
fysieke persoon daarachter gekend wil worden, of hebben de verkeerde 
mensen toegang tot die identiteit, dan wordt hij op ongewenste wijze 
beoordeeld en IS zijn privacy in het geding. Wie bijvoorbeeld inlogt op een 
boodschappenwebsite, wil graag gekend worden als de klant die in het 
verleden zijn rekeningen netjes heeft betaald en prijs stelt op bepaalde 
aanbiedingen. Leidt die identiteit echter tot wantrouwen bij de verkoper, 
of tot ongewenste reclame, dan is er ergens iets misgegaan. Het belang 
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van goed identiteitsbeheer betekent dus niet alleen dat iemand wordt 
gekend, maar vooral hoe en door wie. Bij de sociaal-constructivistische 
visie op identiteitsbeheer gaat het er dus om dat mensen grip krijgen op 
de wiJze waarop ze elkaar toegang verschaffen tot informatie die leidt tot 
wederzijdse beoordeling. Daarbij gaat het steeds om een goede balans 
tussen controle geven en nemen - privacy en empowerment. 

ldentiteitsbeheer in dit 
boek 

Check in I check uit onderzoekt op welke manier identiteitsbeheer plaats
vindt in de gedigitaliseerde openbare ruimte. Oat doen we aan de hand 
van vijf cases - de OV-chipkaart, cameratoezicht, Near Field Communica
tion, de 'genetwerkte' auto (denk aan TomTom en rekeningrijden), Google 
Earth en Streetview- een Case waarin een toekomstscenario wordt 
geschetst van een Levende Landkaart. Daarbij gaan we steeds op zoek 
naar de maatschappelijke betekenis van deze nieuwe digitate technieken 
in de open bare rUimte. Per casus onderzoeken we op welke wijze en in 
welke mate het betreffende 1nformatiesysteem of netwerk rekening 
houdt met twee belangrijke maatschappelijke randvoorwaarden voor 
de inzet van informatietechnologie: empowerment en privacy. Per casus 
t rekken we lessen uit het verleden en kijken we welke ontwerpprincipes 
we voor identiteitsbeheer in acht dienen te nemen. 

Zoals gezegd spelen t ijd en ruimte bij de digitalisering van de openbare 
ruimte een belangrijke rot. We kijken daarom niet alleen naar wie wat doet 
met wetke technische middelen, maar ook ~;vaar en wanneer dat gebeurt. 

Wie? De belangrijkste speler in het beheer van uw identiteit is degene 
die u het systeem aanbiedt, oftewel de provider. Oat is meestal niet een 
bedrijf of overheidsdienst, maar een heel netwerk van organisat1es. Daar
naast zijn er ook organisaties die meekijken, zoals marktonderzoekers en 
veiligheidsdiensten. 

Wat? Welke handelingen vinden plaats binnen het systeem? We komen 
hier een veelhe1d aan functionaliteiten tegen, zoals betalen, toegang 
verschaffen, lokaliseren, identificeren, profileren, enz. 

Waarmee? Welke technologieen worden ingezet? RFID-chips en lees
apparatuur, camera's, GPS-navigatie, mobiele telefoon? Bij al deze appara
ten is sprake van een netwerk en databases (zie tekstbox: Een technische 
definitie van het net). 

Waar? Dit is de ruimtelijke dimensie van identity management. Op weike 
plaats checkt u in op het systeem en hoe draagt de registratie ervan bij 
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aan het beheer van uw 1dentiteit? Maar ook: wat is de ruimtelijke dekking 
van het systeem? Gaat het om leesapparatuur bij de ingang van het 
station, camera's met een bepaald zicht of om GPS-coordinaten? 

Wanneer? Deze tijdsdimens1e wordt op twee manieren opgevat. Ten 
eerste de tijdsregistratie. Wanneer vond de handeling binnen het systeem 
plaats? Tegelijkertijd staan we uitgebreid stil bij de historie van de systemen. 
Wanneer is men begonnen met de planning en de uitvoering? Wat waren 
de belangrijkste keerpunten? 

Waarom? Wat is het achterliggende doel van het systeem? Meer veilig
heid, gemak, controle? Wordt dit doe[ uiteindelijk wet gehaald? Is gaande
weg de invoering van het systeem het doel bijgesteld en in wiens belang? 
Dit zijn vragen waar belangrijke lessen uit het verleden kunnen dienen als 
ontwerpregels voor de toekomst. 

Opzet van het boek 
In de volgende Case, Pasjes en poortjes beschrijven we een net van 
poortjes, waarbinnen de OV-chipkaart uw reisgedrag inzichtelijk en 
controleerbaar maakt. De openbaar-vervoerbedrijven achter dit systeem 
willen vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen, zwartrijden tegen
gaan en inkomsten en uitgaven onderling beter verdelen. Heikel punt 
blijft wie het nummer op uw kaart mag koppelen aan uw naam en wie 
uw reisgedrag mag bekijken. Het tellen van reizigers en verrekenen van 
kosten kan anoniem, maar bij kortingen en aanbiedingen kan dat niet. 
Zolang verschillende systemen naast elkaar blijven bestaan, bouwt 
slechts een deel van de reizigers een identiteit open worden de oor
spronkelijke doelen van dit systeem niet gehaatd. 

In Case 0100, Straatbeelden nemen we een kijkje achter de schermen 
van het cameratoezicht. We zien daar het ontstaan van een net van beet
den. Of de straat, het station en de tunnel veiliger worden door camera's, 
is moeilijk aan te tonen maar toch is de vraag naar toezicht groat. We zien 
het aantal camera's toenemen, ze worden intelligenter, beelden worden 
binnen steeds grotere netwerken uitgewisseld en burgers leveren zetf ook 
steeds vaker beelden. A!s voorbijganger bouwt u een 1dentiteit op in deze 
systemen, maar ook degene die vanuit het systeem nac;r u kijkt wordt 
ge"!dentificeerd. Deze Case laat zien hoe de regulerende beelden zelf wor
den gereguleerd. 

In Case 0011 , Sleutelmobiel, beschrijven we een net van mobiete 
telefoons die de omgeving uitlezen. Betalen metje mobiel, deuren 
openen met je mob1el en informatie ophalen uit een filmposter: het kan 
allemaal met Near Field Communication. Dit is een nog onbekende toe
passing, maar zeker 1nteressant, omdat hiermee 1nformatie aan uw locatie 
wordt gekoppeld door middel van verschillende t echnolog1een: GSM, 
GPRS, internet en RFID. De aanbieders doen dit om zo meer inzicht en 
controle te krijgen over uw koopgedrag. Echter, als zoveel technologieen 
en organisaties aan elkaar worden geknoopt, is niet meer duidelijk wie 
uw identiteit beheert. Wordt NFC de nieuwe killer-app of de zoveelste 
mobiele flop? 
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In Case 0100, De genetwerkte auto, komen vele partijen aan bod die 
systemen inzetten om te zien waar uw auto is, om met u de gereden 
kilometers af te rekenen, om u de weg te wijzen en om files te voorkomen. 
Het blijkt dat de overheid bij verkeersmanagement steeds afhankelijker 
wordt van bedrijven en dat daarbij veel doelstellingen door elkaar lopen. 
U weet ondertussen niet meer wie wat over u en uw auto weet, tegelijker
tijd zijn de mogelijkheden om zelf uw identiteit te beheren beperkt. 

In Case 0101, Aile informatie op aarde, beschrijven we digitate land
kaarten als dataplatform. Het oppervlak van de aarde IS in satellietbeel
den en luchtfoto's digitaal vastgelegd en publiek toegankelijk gemaakt 
via diensten als Google Earth. Met Streetview kan een digitate wandeling 
over straat worden gemaakt. U gebruikt deze informatie om uw weg te 
vinden, om informatie te vergaren over de wereld om u heen. Maar, hoe
vee[ wilt u van uzelf prijsgeven? We beschrijven de rot die Google Earth 
en Streetview spelen in het net, daarbij gaan we oak kart in op diensten 
die live 1nformatie leveren over de digitate openbare ruimte. 

In Case OllO verbeelden we De levende landkaart. Stel dat alle data 
uit de digitate publieke ruimte live op een kaart gezet kunnen worden. 
Wie zou wat mogen zien? Wat zou u zelf witten zien? Ontwerpsessies 
met burgers en een ontwerpopdracht aan kunstenaars laten zien wat 
voor diensten we dan kunnen ontwikkelen en waar eventueel maatschap
pelijke problemen ontstaan. 

In het slot trekken we onze conclusies uit de casestudies en schetsen 
we identiteitsbeheer in het net. Welke trends kunt u verwachten? 
Hoe moet uw identiteit beheerd worden in de digitate publieke ruimte? 
We geven daarbij een reeks ontwerpprincipes om deze nieuwe fase in 
de informatiesamenleving vorm te geven, zodat niet aileen bedrijven 
en overheden, maar ook u als burger er opt imaal van profiteert. 
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