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Verantwoording 

Deze ethische analyse is als oefencasus behandeld in de werkgroep ethiek. Dit is een verslag van 

de inzichten die naar voren zijn gekomen tijdens het uitvoeren van deze oefencasus. Dit verslag is 

geen formeel overheidsdocument maar kan gebruikt worden ter inspiratie voor ethische discussies 

rondom de aangekondigde overheidsapplicaties ter bestrijding van COVID-19. Dit verslag is dan 

ook op persoonlijke noot geschreven.  

Applicaties gebruiken ten behoeve van crisisbestrijding COVID-19 

Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar het gebruiken van twee apps tijdens de 

crisisbestrijding van COVID-19: De eerste app vertelt de gebruiker of deze in de buurt is geweest 

van een andere gebruiker die besmet blijkt te zijn. Hierop volgt dan een advies om binnen te 

blijven en het verzoek om een tweede app te gebruiken, aldus Hugo de Jonge, minister van 

volksgezondheid welzijn en sport. De tweede app is bedoeld om eventuele symptomen te 

monitoren en te delen met zorgverleners. Deze casestudy focust op de eerstgenoemde app. Dit 

initiatief zit nog in onderzoeksfase, dus er zijn nog geen technische specificaties. Om een ethische 

analyse uit te kunnen voeren is het waardevol om een goed beeld te hebben van de werking van 

de technologie. Op basis van onderstaande bronnen1 hebben we voor deze casus de technische 

werking van de app als volgt gedefinieerd2: 

De app gaat waarschijnlijk werken met Bluetooth technologie. Gebruikers zullen Bluetooth 

ingeschakeld moeten hebben om de applicatie te gebruiken. Iedere gebruiker heeft een uniek 

Bluetooth nummer, en wanneer twee telefoons fysiek dicht bij elkaar zijn verbinden zij met elkaar. 

De unieke Bluetooth nummers worden uitgewisseld, en tijdelijk lokaal opgeslagen op de telefoons. 

Om privacy te kunnen waarborgen wordt er gesproken over het gebruiken van Decentralized 

Privacy-Preserving Proximity Tracing (DP-3T). Dit kan als volgt (gesimplificeerd) worden uitgelegd: 

de applicatie genereert voor iedere gebruiker een willekeurige unieke code. Wanneer telefoons bij 

elkaar in de buurt komen, worden deze codes uitgewisseld en lokaal opgeslagen. Deze unieke 

codes zijn willekeurig gegenereerd, en bevatten verder geen informatie. Wanneer een gebruiker in 

de applicatie meldt dat hij of zij besmet is, dan wordt de unieke code van deze persoon 

opgeslagen in een database met COVID-19 besmette personen. De applicatie op telefoons van 

andere gebruikers checkt deze database regelmatig. Wanneer een uitgewisselde unieke code zowel 

lokaal op de telefoon voorkomt als in de database, krijgt de gebruiker een melding dat hij of zij in 

de buurt is geweest van een besmet persoon. Zo kunnen gebruikers vroegtijdig gewaarschuwd 

worden voor een eventuele besmetting. De ontwikkelaars van deze technologie leggen dit ook uit 

in deze comic. Bij het gebruik hiervan moeten er een aantal technische besluiten genomen 

worden, zoals: 

- Hoe vaak er een nieuwe unieke code gegenereerd wordt 

- Hoe lang de unieke codes lokaal op telefoons van gebruikers worden opgeslagen 

- Wie de database beheert 

- Hoe lang telefoons bij elkaar in de buurt moeten zijn voordat unieke codes worden uitgewisseld  

                                                
1 Deze analyse is gemaakt op basis van de volgende informatie over de te ontwikkelen applicaties:  

- De persconferentie van 7 april 2020  
- Het Kamerdebat van 8 april 2020 
- Initiatieven in andere landen, zoals PEPP-PT 

2 Dit scenario is een van de vele mogelijkheden. Er zijn nog geen keuzes gemaakt over de te gebruiken 
technologieën. Wanneer hier meer informatie over komt moet deze analyse worden herzien. 

mailto:e.m.meissen1@minjenv.nl
https://github.com/DP-3T/documents
https://github.com/DP-3T/documents
https://ncase.me/contact-tracing/
https://www.youtube.com/watch?v=XoVCaTlCCOM
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/ontwikkelingen-rondom-het-coronavirus-1
https://www.pepp-pt.org/
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Analysemethode 

Deze casus is behandeld aan de hand van de zeven principes voor betrouwbare kunstmatige 

intelligentie van de High Level Expert Group AI (HLEG-AI), een onafhankelijke deskundigengroep 

die in juni 2018 door de Europese Commissie is opgericht. Er zal (waarschijnlijk) geen sprake zijn 

van het gebruik van kunstmatige intelligentie, maar de zeven principes zijn ook waardevol bij 

ethische analyse van technologie in het algemeen. De HLEG-AI definieert de principes als volgt: 

 

1 Menselijke controle en menselijk 

toezicht 

Omvat grondrechten, menselijke controle 

en menselijk toezicht 

2 Technische robuustheid en veiligheid 

Omvat weerbaarheid tegen aanvallen en 

beveiliging, een uitwijkplan en algemene 

veiligheid, nauwkeurigheid, 

betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid 

3 Privacy en datagovernance 

Omvat respect voor privacy, de kwaliteit en 

integriteit van gegevens en toegang tot 

gegevens 

4 Transparantie 

Omvat traceerbaarheid, verklaarbaarheid 

en communicatie 

5 Diversiteit, non-discriminatie en 

rechtvaardigheid 

Omvat het voorkomen van onrechtvaardige 

vertekening, toegankelijkheid en universeel 

ontwerp en participatie van 

belanghebbenden 

6 Maatschappelijk en milieuwelzijn 

Omvat duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, 

sociale gevolgen, de samenleving en de 

democratie 

7 Verantwoording 

Omvat controleerbaarheid, minimalisering en verslaglegging van negatieve gevolgen, afwegingen en beroep 

 

Deze casestudy is door ons gedaan om te oefenen met het uitvoeren van ethische analyses. We 

hebben een selectie gemaakt van principes die voor deze casus het meest relevant zijn op basis 

van risico’s en kansen. Het publieke debat en interne discussies rondom applicatiegebruik tijdens 

de COVID-19 crisis zijn veelal gefocust op privacy, en de Autoriteit Persoonsgegevens is betrokken 

om dit vereiste te waarborgen. Privacy is cruciaal in de ontwikkeling van dit soort applicaties, maar 

in deze analyse willen we de zwaarte leggen op de andere vereisten die door een focus op privacy 

onderbelicht kunnen blijven. Daarnaast is het vereiste van menselijke controle en menselijk 

toezicht met name voor kunstmatige intelligentie belangrijk, deze wordt daarom niet meegenomen 

in de analyse. 

  

Afbeelding uit 'Ethische richtsnoeren voor betrouwbare KI' 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
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Ethische analyse 

 

Technische robuustheid en veiligheid 

Onderzoek en beperk de manieren waarop de app misbruikt kan worden, bijvoorbeeld bij een 

hack. Maak hierbij gebruik van pentesten en betrek cyber security expertise bij het ontwikkelen 

van de app. Onderzoek daarnaast de nauwkeurigheid van de app en de eventuele schade die kan 

worden veroorzaakt bij onnauwkeurige resultaten. Op het gebied van nauwkeurigheid zijn de 

volgende vraagstukken belangrijk: 

- False positives: de app kan contactmomenten registreren die er niet geweest zijn, 

bijvoorbeeld bij mensen die aan een drukke straat of in een flatgebouw wonen. Zelfisolatie 

kan een grote impact hebben op een burger, bijvoorbeeld met betrekking tot werk en 

relaties. Bij te veel false positives kan de negatieve impact groter worden dan de 

toegevoegde waarde, waardoor niet voldaan wordt aan het evenredigheidsbeginsel3. 

- False negatives: wanneer een burger geen melding krijgt maar wel in contact is geweest 

met een besmet persoon kan er een gevoel van schijnveiligheid ontstaan.  

- Flexibiliteit in ontwerp: inzichten in de verspreiding en bestrijding van COVID-19 

veranderen regelmatig. Het algoritme moet flexibel genoeg zijn om aangepast te kunnen 

worden zodra nieuwe inzichten hierom vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot 

incubatietijd of de anderhalve meter regel. 

- Zorg ervoor dat niet iedereen zomaar een besmetting kan registreren, om valse meldingen 

te voorkomen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een speciale code die een gebruiker alleen 

via een zorginstantie kan krijgen. 

- Onderzoek verschillen in nauwkeurigheid en veiligheid tussen verschillende devices, en 

probeer de app ook werkend te maken op verouderde telefoons. 
- Test de effectiviteit en nauwkeurigheid van tevoren op een kleine maar diverse groep 

gebruikers. 

 

Privacy en datagovernance 

We gaan ervanuit dat de Autoriteit Persoonsgegevens zich inzet om de gegevensbescherming voor 

burgers te waarborgen, en zullen hier dan ook niet uitgebreid op ingaan. Wel willen we nog extra 

aandacht vragen voor de volgende zaken: 

- De overheid wil weten hoeveel mensen de app op de juiste manier gebruiken. Door alleen 

naar het aantal installaties te kijken wordt bijvoorbeeld nog niet duidelijk of men ook 

daadwerkelijk Bluetooth aan heeft staan. Dit soort inzichten vereisen het delen van 

metadata, waarvan goed onderzocht moet worden of het noodzakelijk is om deze data te 

gebruiken en of deze toch niet te herleiden zijn tot een persoon. 

- Vooralsnog lijkt het erop dat kinderen nauwelijks vatbaar zijn voor COVID-19. Indien dit 

inzicht onveranderd blijft heeft de app te weinig toegevoegde waarde voor kinderen, 

waardoor het af te raden is om kinderen mee te nemen in de oproep tot het gebruiken van 

de app. 

 

Transparantie 

Het is van belang hierbij onderscheid te maken tussen technische transparantie en uitlegbaarheid4.  

 
- Technische transparantie: maak uitsluitend gebruik van open source technologieën, zodat 

iedereen de werking ervan kan controleren. Roep mensen ook op om dat te doen, zo blijft 

dit een publieke zaak. 

                                                
3 Algemene Beginselen voor Behoorlijk Bestuur, Evenredigheidsbeginsel 
4 Richtlijnen voor transparantie van algoritmen door overheden en publieksvoorlichting, Ministerie van Justitie 
en Veiligheid, 2020. 
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- Uitlegbaarheid: bij uitlegbaarheid van een algoritme gaat het om het uitleggen van de 

werking van een algoritme in begrijpelijke taal. Voor burgers heeft uitlegbaarheid vaak een 

grotere meerwaarde dan technische transparantie. 

Communicatie met focus op uitlegbaarheid is hierbij van groot belang. Een campagne kan van 

toegevoegde waarde zijn. Belangrijk is onder andere dat wordt uitgelegd hoe de app bijdraagt aan 

de crisisbestrijding, hoe de app gebruikt moet worden en hoe gegevensbescherming en veiligheid 

gewaarborgd worden. Communicatie is tevens een van de grootste uitdagingen; er moet een zo 

groot mogelijk publiek bereikt worden, burgers die bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet 

beheersen of weinig van technologie begrijpen hebben ook recht op voor hen toegankelijke 

communicatie in crisistijd. Belangrijk om hierbij te denken aan verschillende typen 

communicatiemiddelen waarmee een brede doelgroep bereikt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan 

tekstuele uitleg, een video met animatie, een podcast en campagne uitingen in de openbare 

ruimte. Daarnaast is het natuurlijk van belang om officiële communicatiemomenten te gebruiken, 

zoals een persconferentie.  

 

Diversiteit, non-discriminatie en rechtvaardigheid 

De ontwikkeling van de app moet gebaseerd zijn op kennis van experts en wetenschappelijk 

onderzoek. Diversiteit is hierin belangrijk: betrek een diverse expertgroep met verschillende 

wetenschappelijke invalshoeken.   

Ook inclusie een belangrijke rol: iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. Alleen al door 

voor een app te kiezen worden er mensen uitgesloten. Zo zijn er bijvoorbeeld nog veel mensen die 

geen smartphone gebruiken. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe groot de negatieve impact is 

op mensen die geen toegang tot de app kunnen krijgen. Een aantal aanbevelingen om inclusie te 

bevorderen: 

- Houdt tijdens het ontwerpen van de app rekening met verschillende doelgroepen. Denk 

bijvoorbeeld aan een voorleesfunctie of grotere iconen voor slechtzienden, 

kleurenblindheid, verschillende taalopties en simpel en helder taalgebruik. 

- Zorg voor diversiteit in de testgroep en vraag gebruikers om feedback. 

- Onderzoek alternatieven voor mensen die geen smartphone kunnen of willen gebruiken, 

bijvoorbeeld een los apparaatje waar alleen de app op draait. 

- Onderzoek of factoren die de nauwkeurigheid van de app beïnvloeden gecontroleerd 

moeten worden bij bepaalde bevolkingsgroepen. Hierdoor kan in kaart worden gebracht of 

specifieke groepen onevenredig veel nadeel ondervinden van wanneer de app niet goed 

werkt. In wijken waar veel mensen bij elkaar wonen kunnen bijvoorbeeld relatief meer 

false positives zijn dan in minder dichtbevolkte wijken.  

Niet iedereen is in staat om een bewuste, vrijwillige keuze te maken over het gebruik van de app. 

Denk bijvoorbeeld aan mensen met een geestelijke beperking of ouderen met dementie. De app 

mag in geen enkele mate aan doelgroepen als deze geforceerd worden. Naast deze groepen zijn er 

andere kwetsbare groepen in de samenleving. Het niet kunnen gebruiken van de app kan ze 

kwetsbaarder maken. De overheid is verantwoordelijk om deze groepen extra ondersteuning te 

bieden via andere wegen, zodat zij niet benadeeld worden doordat ze geen gebruik kunnen maken 

van technologische middelen. Bijvoorbeeld door de traditionele manier van contactonderzoek 

intensiever in te zetten voor deze groepen. 

 

Maatschappelijk en milieuwelzijn 

Een oproep door een overheid aan haar burgers tot het gebruiken van apps als deze kan bij 

burgers een ‘big brother’ gevoel aanwakkeren. Door goed te communiceren hoe de privacy en 

veiligheid van burgers gewaarborgd worden kunnen zorgen enigszins worden weggenomen. Ook 

hierbij is volledige transparantie een vereiste.  

De app kan, zoals eerdergenoemd, een gevoel van schijnveiligheid veroorzaken. Dit kan ook het 

gevolg hebben dat er nalatig omgegaan wordt met het informeren van naasten bij een besmetting, 
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omdat men er vertrouwen in heeft dat de melding in de app voldoende is. Hier is goede 

voorlichting belangrijk. Naast het gevoel van schijnveiligheid kan de app ook angst veroorzaken. 

In de media zijn berichten voorbijgekomen over stigmatiserende effecten op mensen die besmet 

waren met COVID-19. Het gebruiken van de app kan onze opvatting van sociale controle 

veranderen, wat gebeurt er bijvoorbeeld op het moment dat een besmette appgebruiker in contact 

komt met een andere gebruiker? Het is onwenselijk om dan direct een melding te maken van een 

mogelijke besmetting. De impact op de privacy van de besmette gebruiker is dan te groot, omdat 

andere gebruikers de besmetting direct tot hen kunnen herleiden.  

Zelfisolatie kan een grote impact hebben op zowel de emotionele als fysieke gezondheid. De 

overheid draagt de verantwoordelijkheid om hierin te ondersteunen waar mogelijk. In de app 

kunnen hiervoor beschermingsmaatregelen getroffen worden, bijvoorbeeld door mensen te laten 

zien hoe ze contact op kunnen nemen met instanties als het Rode Kruis of Veilig Thuis. Bij het 

advies om binnen te blijven moet ook concreet beschreven worden voor hoe lang dit is en welke 

andere maatregelen daarbij horen: wat mag je wel en wat mag niet?   

 

Verantwoording 

De Autoriteit Persoonsgegevens is betrokken als toezichthouder op gegevensbescherming, maar 

gegevensbescherming alleen is hier niet voldoende. Onderzoek hoe controleerbaarheid en 

governance effectief kunnen worden gewaarborgd, en betrek bijvoorbeeld partijen als de Nationale 

Ombudsman, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Algemene Rekenkamer. 

De app moet van tijdelijke aard blijven. Er moet vooraf gedefinieerd worden wanneer het doel van 

de app behaald is. Wanner de applicatie niet meer effectief of noodzakelijk is, wordt de uitrol 

teruggedraaid en wordt de data verwijderd. Dit kan ook indien er maatschappelijke onrust 

ontstaat, bijvoorbeeld omtrent veiligheid of mogelijk misbruik van de applicatie. Terugdraaien kan 

door de functionaliteit van de app ongedaan te maken en de geregistreerde gegevens te 

verwijderen5. Niet alleen de app zelf moet worden teruggedraaid, ook eventuele verruimde 

bevoegdheden of wetswijzigingen.  

Op basis van aannames en kennis die we nu hebben over COVID-19 is het onwenselijk om de app 

te verplichten, de negatieve gevolgen van het verplichten van de app zijn groter dan de voordelen.  

- Door de app te verplichten wakkert de overheid een gevoel van wantrouwen en angst aan 

bij haar burger, en vergroot het beeld van de overheid als surveillancestaat.  

- Het verplichten van een dergelijke app hoort niet in een democratische rechtsstaat. 

- De app moet bijdragen aan vrijheid in crisistijd en moet autonomie en vrije keuze van 

burgers respecteren. Ook als zij ervoor kiezen de app niet te gebruiken. 

- Niet iedereen heeft toegang tot een smartphone, het is zeer onwenselijk om iets te 

verplichten waar een deel van de bevolking niet aan kan voldoen.  

- Een veelgenoemd argument om de app te potentieel verplichten is omdat hij alleen werkt 

als genoeg mensen hem gebruiken. Er zijn echter ook andere, minder ingrijpende 

maatregelen die dit wellicht voor elkaar kunnen krijgen. 

De app mag niet voor een ander doel gebruikt worden dan waar hij voor gemaakt is. Het is 

uitsluitend een hulpmiddel voor burgers en geen handhavingsmiddel. Er mogen dan ook geen 

negatieve consequenties opgelegd worden voor het niet hebben van de app, zowel de door 

overheid zelf als door andere partijen. De doelbinding, de werking en de proportionaliteit van de 

app moeten regelmatig geëvalueerd worden, ook door de toezichthouders. 

 

                                                
5 https://www.veiligtegencorona.nl/ 

https://www.rodekruis.nl/
https://veiligthuis.nl/
https://www.veiligtegencorona.nl/

