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1. Wat is 
surveillance
?

Niet enkel toezicht houden en observatie
maar ook de actieve verzameling en
verwerking van gegevens, al dan niet
identificeerbaar, met als doel het
beïnvloeden of controleren van (het gedrag
van) degenen wiens gegevens zijn
verzameld

Surveillance is niet nieuw!







Karakteristieken surveillance

• Analoog vs digitaal Analoge surveillance wordt gekenmerkt door 
kijken, luisteren, rationele bureaucratie, management, politietoezicht en 
elektronisch toezicht. Digitale of nieuwe surveillance wordt gekenmerkt 
door het gebruik van technische middelen om gegevens ontleend aan 
personen of contexten te extraheren of te creëren.

• Gerichte versus massasurveillance: Gerichte surveillance: surveillance 
van afzonderlijke individuen of groepen, met een bepaald doel, 
bijvoorbeeld voorspellen wie in de toekomst criminaliteit zal plegen. 
Massasurveillance: het ongedifferentieerd en algemeen surveilleren van 
de bevolking als geheel (NSA-surveillance).



• Zorg vs. Controle: Surveillance heeft een janus-gezicht: het kan 
faciliterend en beperkend zijn; het kan gebruikt worden voor zorg of 
controle of beide -> belang van intentie!

• Zichtbaar vs. Onzichtbaar: Bewakingscamera's of politiesurveillance is 
zichtbaar, surveillance door het verzamelen van gegevens online of 
undercoverpolitie is onzichtbare surveillance, ook camera's waarop 
onzichtbare algoritmes zijn geïnstalleerd (ANPR, gezichtsherkenning)



Drie trends

• Democratisering
oVan gerichte surveillance naar grootschalige surveillance 
oVan gebruik enkel door veiligheidsdiensten naar gebruik door burgers

• Macht verschuift naar technologiebedrijven 

• De toename van collectieve schade en sociale gevolgen



2. Voornaamste sociale en ethische 
gevolgen

2.1. Sociale categorisatie, cumulatief nadeel en bias
De identiteit van mensen wordt gefilterd in categorieën van inclusie en exclusie
op basis van gegevens, waarbij de keuzemogelijkheden en kansen voor sommige
groepen mensen veel kleiner zijn dan voor andere groepen door dat zij vaker
het onderwerp zijn van surveillance technologie of niet kunnen profiteren van 
de voordelen (veiligheid) van de technologie.

-> toename sociale ongelijkheid en verlies aan vertrouwen in de overheid

Bias kan op verschillende manieren sluipen in de technologie : discriminerende
uitgangspunten, onbetrouwbare /discriminerende data, discriminerende
algoritmen en fouten/bugs in het system -> komt vooral tot uiting in valse 
positieven/valse negatieven en ‘computer says no’

-> discriminatie



2.2. Technologische fix, 
normalisatie en 
function creep



2.3 
Cumulatieve 
surveillance 
effect, privacy, 
chilling effects 
en 
psychologische 
impact



2.4 Andere sociale gevolgen

• Automation bias
• Inclusie en empowerment

• Milieu

• Verborgen arbeid

• Veranderende werkpraktijken



3. België surveillance maatschappij?



Waar gaan 
we naar toe? 

(Nog?) niet op weg naar China maar…. wel
naar een Westerse surveillance 
maatschappij waarbij er veel vragen
kunnen gesteld worden bij de genomen
democratische waarborgen



• Enkel beperkt juridisch toezicht op technologie die ‘persoonlijk data’ verzamelt en 
verwerkt, vragen bij onafhankelijkheid, gebrek aan onafhankelijk interdisciplinair 
ethisch en sociaal toezicht 
• Transparantie en goed beleid (beleidskeuze, procurement, ontwerp, gebruik) 
• Weinig informatie over effectiviteit, gebrek aan onafhankelijke evaluaties /audits
• Beleid houdt weinig rekening met juridische, ethische en sociale gevolgen van 

surveillance die in wetenschappelijk onderzoek geïdentificeerd zijn
• Function creep “de technologie is er al, waarom zouden we die niet gebruiken?” en 

gebrek aan waarborgen om function creep tegen te gaan
• Technologische fix: Er wordt te weinig stilgestaan bij de keuzes/vooroordelen/niet 

technologische alternatieven



• Veiligheid /surveillance vs privacy , veiligheid voor wie? surveillance voor wie? 

• Surveillance is vaak politiek: surveillance theater en symptoombestrijding -> geen 
aandacht voor structurele oplossingen

• Nauwe interpretatie en toepassing gegevensbeschermingswetgeving op 
informatieveiligheid en management: vragen over proportionaliteit en 
noodzakelijkheid, inclusie en exclusie worden niet opgenomen in beslissingen om 
te investeren/GBEB

• Individualistische focus terwijl schade berokkend vaak groepen betreft

• Politie en camerawetgeving door ruime interpretatie politierichtlijn maakt steeds 
meer surveillance mogelijk, schept de voorwaarden



Dank je wel voor het luisteren!
rosamunde.van.brakel@vub.be

https://survstudies.research.vub.be
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