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Boekbespreking 
Bert-Jaap Koops1 
 
J.J.F.M. Borking, Privacyrecht is code. Over het gebruik van Privacy Enhancing Technologies, 
diss. Leiden, Deventer: Kluwer 2010, 421 p. 
 
[gepubliceerd in Computerrecht 2011 (2), p. 99-101] 

1. Inleiding 
John Borking is een van de grote namen op het gebied van Privacy-Enhancing Technologies 
(PET’s). Hij was al betrokken bij het pionierende rapport waarmee de Nederlandse en Ontariose 
privacytoezichthouders in 1995 PET’s op de kaart zetten,2 en vervolgens heeft hij op dit terrein 
een grote staat van dienst opgebouwd in advies en in projecten. In juni 2010 is hij gepromoveerd 
bij Hans Franken in Leiden op een proefschrift over PET’s. Zijn insteek is daarbij dat het 
Lessigiaanse adagium ‘code is law’ de omgekeerde wereld is: niet techniek zou de wet moeten 
voorschrijven, maar de wet de techniek. De probleemstelling luidt: “Hoe kunnen in 
informatiesystemen de persoonsgegevens van burgers zodanig effectief worden beschermd, dat 
zij erop kunnen (blijven) vertrouwen dat hun persoonsgegevens niet onrechtmatig worden 
verzameld, verwerkt, opgeslagen en verspreid door de verantwoordelijke en de bewerker?” 

2. Overzicht 
Borking schetst in hoofdstuk 2 een normatief kader dat bestaat uit Richtlijn 95/46/EG, 
informationele zelfbeschikking en wat hij noemt ‘universele privacybeginselen’ (pp. 33-35) en 
privacyrealisatiebeginselen (pp. 42-56). Daaruit volgen (ontleend aan een rapport van de 
onvolprezen Schleswig-Holsteinse toezichthouder dat hij wel op p. 243 maar niet op p. 78 noemt) 
zes juridische specificaties, met subeisen, die in het ontwerp van privacyveilige systemen moeten 
worden meegenomen, die min of meer rechtstreeks volgen uit Richtlijn 95/46 (en richtlijnen 
2002/58 en 20006/24).  

In hoofdstuk 4 bespreekt Borking vier risicomodellen die hij verwerkt tot een, nogal complexe 
maar zeker interessante, privacybedreigingsontologie, fraai gevat in een plaatje op p. 150 dat 
verschillende typen en niveaus van privacybedreigingen aanduidt. In hoofdstuk 5 wordt het 
spannend, waar Borking betoogt hoe privacybeginselen ingebouwd moeten of kunnen worden in 
systemen via de privacyontologieën. Hij bespreekt enkele interessante voorbeelden van PET’s, 
zoals kleefbeleid (p. 216) en privacymanagementsystemen als P3P, waarna op basis van het 
PISA-project wordt geïllustreerd hoe juridische eisen kunnen worden vertaald in systeemeisen 
(pp. 227-232). Ook bespreekt hij een voorbeeld van overdrachtsregels, waarbij een gebruiker 
bijvoorbeeld een bewaartermijn kan aangeven voor verwerking van haar persoonsgegevens. Dit 
klinkt aantrekkelijk, al zegt Borking er niet bij wat er gebeurt als een dataverwerker weigert een 
dergelijke bewaartermijn te accepteren – wordt de dienst dan geweigerd of tegen een hogere 
prijs aangeboden? Er zal stevige wetgeving en handhaving nodig zijn willen PET’s als 
overdrachtsregels met privacypreferenties van gebruikers in de informatiemarkt overleven.  

Hoofdstuk 6 vormt een van de meest waardevolle bijdragen aan de literatuur, door een 
uitgebreide beschrijving van de praktijk van vier ‘werkende systemen’: de metazoekmachine 
Ixquick, een ziekenhuisinformatiesysteem, het Victim Tracking and Tracing System (ViTTS) en de 
privacyvriendelijke software-agent PISA. Borking concludeert dat PET’s goed geïntegreerd 
kunnen worden in nieuw te ontwikkelen systemen; voor bestaande systemen is het lastiger om 
PET’s in te bouwen, omdat dit fundamentele en kostbare systeemaanpassingen vergt.  

Ook de bespreking in hoofdstuk 7 van belemmeringen voor PET’s is uiterst relevant. Borking 
wijst terecht op de vicieuze cirkel waarin PET’s zich bevinden bij de Nederlandse overheid (maar 
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mijns inziens ook algemeen): ‘zolang PET zich niet hebben bewezen, acht men het risico van 
mislukking te groot; zolang men het risico te groot vindt, worden PET niet toegepast en kunnen 
PET zich niet bewijzen’ (p. 305). Borking bespreekt allerlei argumenten die worden aangevoerd 
tegen PET’s, alsook psychologische mechanismen (die hij overigens iets te makkelijk terzijde 
stelt als irrelevant wanneer organisaties in plaats van individuen moeten beslissen over PET’s). 
Vervolgens belicht hij de positieve kant van het verhaal: PET’s zijn een mooi voorbeeld van 
mogelijke innovatie. Dit leidt tot de bespreking van adoptiefactoren (waarom wordt een innovatie 
wel of niet geaccepteerd?), die aangeven dat er weinig intrinsieke stimulatoren zijn voor de 
invoering van PET’s. Maar met ‘voldoende druk vanuit de wet- en regelgeving’ en met beter 
advies en informatievoorziening zouden PET’s meer worden toegepast (p. 326). De 
adoptiefactoren en maturiteitsmodellen worden vervolgens, toegepast op PET’s, vertaald in 
mooie managementplaatjes (S-curven) en economische formules. Eén van de grootste 
belemmeringen voor PET’s, samenhangend met de vicieuze cirkel, is dat er geen goede zakelijke 
rechtvaardiging (business case) te geven is voor het inbouwen van privacybescherming in 
informatiesystemen. Borking probeert dit te weerleggen met een voorbeeld: de business case 
van metazoekmachine Ixquick, die anonimisering van IP-adressen gebruikte als onderscheidend 
verkoopargument. Hij concludeert dat zonder PET de opbrengsten jaarlijks met 5% zouden zijn 
gedaald, en dat de PET hier een investeringsrendement van maar liefst 675,85% heeft 
opgeleverd. Helaas is dit tot twee cijfers achter de komma berekende rendement boterzacht, 
aangezien er nauwelijks wordt beargumenteerd waar de cijfers en aannames vandaan komen die 
in de investeringsrendementsformule worden gestopt. Een belangrijke aanname daarbij is dat de 
zakelijke rechtvaardiging mede gebaseerd is op schade die het bedrijf zou lijden bij een 
privacyschending; daarbij wordt uitgegaan van de Amerikaanse claimcultuur waarin het lekken 
van kredietkaartnummers wordt geschat op $1000 schadevergoeding per persoon. Dit lijkt me 
niet generaliseerbaar voor andere landen. Dat is jammer, want juist een goede analyse hoe en 
wanneer PET’s zichzelf kunnen terugbetalen zou een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het 
doorbreken van de vicieuze cirkel.  

Het boek sluit af met conclusies en oplossingen, die soms een beetje uit de lucht komen 
vallen en wat aan de posimistische kant zijn (zoals de inschatting dat het nog zo’n vijf tot tien jaar 
kan duren voordat alle privacyrealisatieprincipes in ISO-standaarden zijn opgenomen). De 
conclusies gebaseerd op de vier werkende systemen uit hoofdstuk 6 worden vertaald in 
algemene conclusies over de haalbaarheid van PET’s, helaas zonder in te gaan op de vraag of 
de bevindingen wel zo generaliseerbaar zijn en of de gegeven, kleinschalige, voorbeelden 
schaalbaar zijn naar brede toepassing.  

Borking betoogt dat de negatieve adoptiefactoren (belemmeringen) kunnen worden 
weggenomen door de positieve adoptiefactoren te versterken. Hoewel dat een categoriefout is 
(een belemmering wordt niet kleiner doordat op een ander punt een stimulans wordt ingevoerd), 
levert het wel een interessante lijst op van tien aanbevelingen. Voor een deel zijn dat bekende 
voorstellen, zoals meer voorlichting, een stevige rol voor de toezichthouder en een wettelijke 
verplichting tot een privacyimpactanalyse en gebruik van PET’s, maar er zitten ook innovatieve 
aanbevelingen bij, zoals de oprichting van een PET-expertisecentrum. Sommige aanbevelingen 
zijn gratuit, zoals het aanpassen van Richtlijn 95/46 ‘in lijn met de nieuwe technische 
ontwikkelingen’ (p. 387) zonder enigszins duidelijk te maken hoe dat dan moet gebeuren, en de 
auteur slaat een tikje door waar hij voorstelt om, vergelijkbaar met Sarbanes-Oxley voor 
financiële rapportages, operationeel managers (hoofdelijk?) aansprakelijk te stellen voor 
privacyinbreuken.  

3. Waardering 
Privacyrecht is code is een interessante aanvulling op de literatuur over privacy, techno-
regulering (‘code as law’) en PET’s. Het heeft de nodige sterke punten, eerst en vooral omdat het 
het eerste boek is dat een veelomvattend en systematisch overzicht beoogt te geven van de 
mogelijkheden en voorwaarden voor het gebruik van PET’s. Er is een schrijnend tekort aan 
empirisch materiaal over hoe PET’s het in de praktijk doen. Het is in dat opzicht jammer dat 
Borking ervoor gekozen heeft dit in het Nederlands te publiceren in plaats van de internationale 
literatuur aan te vullen; gezien zijn internationale ervaring en reputatie (en gezien het denken in 
het Engels dat blijkt uit “translaties” als ‘gaping’ (voor lacune) en ‘vals’ (voor onjuist)) had Engels 
meer voor de hand gelegen.  
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Het boek biedt een rijkdom aan materiaal en informatie. Er wordt zeer veel literatuur 
besproken en nog veel meer opsommingen, modellen en typologieën behandeld dan ik hierboven 
heb aangeduid. Lezers kunnen daaruit naar hartenlust putten om iets te leren over allerlei 
dimensies van PET’s. De bespreking van succesvolle praktijkervaringen en van diverse systemen 
en technieken biedt de praktijk de nodige handvatten om werk te maken van privacybescherming 
in technologieontwerp.  

Waardevol vind ik ook het inhoudelijke uitgangspunt van de dissertatie: privacybescherming 
zal in het huidige tijdperk – en zeker in de toekomst, waar het boek Ambient Intelligence voorziet 
– alleen van de grond komen wanneer bij het ontwerp van systemen rekening wordt gehouden 
met beginselen van gegevensbescherming. De noodzaak van een preventieve benadering is 
duidelijk, waar de handhaving van regels door toezicht achteraf aan veel kanten te kort schiet in 
de praktijk.  

Daar komt bij dat Borking erin slaagt om het debat over privacy, gegevensbescherming en 
technoregulering een positieve impuls te geven door subtiel gebruik van stijlmiddelen. Waar het 
debat nogal eens in de verdediging schiet, kiest Borking de aanval door prachtig retorisch gebruik 
van metaforen. Het boek opent met een vergelijking tussen bestrijding van de Londense cholera-
epidemie in 1854 en preventieve bestrijding van privacyinbreuken. Hij benadrukt dat systemen 
‘privacyveilig’ moeten worden, en neemt daarmee veiligheidsfetisjisten de wind uit de zeilen die 
structureel privacy tegenover veiligheid presenteren. Ook de framing van PET’s als innovatie is 
belangrijk voor het debat.  

Daar staat echter tegenover dat het boek in hoofdzaak lijkt te preken voor eigen parochie – de 
privacyfamilie die al overtuigd is van het grote belang van privacybescherming. Door 
privacybeginselen als ‘universeel’ te presenteren, informationele zelfbeschikking als normatief 
maar ook feitelijk uitgangspunt te hanteren, en structureel het belang van privacy voorop te 
stellen, komt de auteur soms over als een kruisridder die de wereld gaat bevrijden van 
overheersing door de veiligheidsketters. (Het is niet voor niets dat de Identity Protector in plaatjes 
wordt gesymboliseerd door een kruisridder.) Het boek bevat een klaagzang (hoofdstuk 3) over de 
risicotoezichtsmaatschappij, die niet relevant is voor beantwoording van de onderzoeksvraag en 
die qua toon en strekking in het boek misstaat. Door eenzijdig te fulmineren tegen de 
surveillancemaatschappij, jaagt de auteur hier mensen die anders (of misschien: iets 
genuanceerder) over privacy denken tegen zich in het harnas. Deze eenzijdige nadruk op privacy 
heeft als groot risico dat degenen die het boek juist zou moeten overtuigen van nut en noodzaak 
van de PET-benadering – wetgevers, beleidsmakers, bedrijfsdirecties, systeemontwerpers – het 
boek en alle aanbevelingen links zullen laten liggen.  

Dat zou gerepareerd kunnen worden door een overtuigende analyse van het belang en de 
mogelijkheden van PET in de rest van het boek. Daar ligt een goede aanzet voor, maar de 
argumentatie en onderbouwing zijn wat licht voor de verstrekkende conclusies die worden 
getrokken. Op basis van enkele praktijkvoorbeelden en verder theoretische bespiegelingen wordt 
geconcludeerd dat ‘persoonsgegevens van burgers effectief kunnen worden beschermd’ door 
‘privacyveilige informatiesystemen’ die zo zijn ingericht ‘dat de privacypreferenties van het 
individu dat zijn persoonsgegevens afstaat, automatisch wordt [sic] afgedwongen’ (p. 370). In een 
ideale wereld mag dat misschien zo zijn, maar helaas leven we niet in een ideale wereld. De 
huidige machtsverhoudingen zijn dat dataverwerkers, en niet gebruikers, bepalen wat er met 
gegevens gebeurt. Het is dan wat makkelijk geredeneerd dat de wetgever dit maar moet 
oplossen door wettelijke verplichtingen in te voeren om de machtsbalans te verschuiven naar de 
gebruiker, zonder een reflectie op zowel de juridische als de politieke haalbaarheid van dergelijke 
wetgeving. Maar ook de haalbaarheid van de PET-benadering zelf lijkt mij minder 
vanzelfsprekend dan het boek lijkt te suggereren. De handhaving van sommige rechten en 
beginselen kan vermoedelijk goed worden ingebouwd in systemen, maar dat geldt zeker niet voor 
alle rechten en beginselen. Zoals het boek terecht stelt ‘dient er bij het toepassen van het recht 
op privacy altijd een belangenafweging plaats te vinden’ (p. 36). Ik ben er niet van overtuigd, ook 
niet na lezing van het boek, dat deze belangenafweging altijd vooraf kan plaatsvinden en 
vertaalbaar is in systeemeisen, zoals Borking suggereert in de afsluiting: ‘Door de 
gestandaardiseerde privacyontologie zullen de ontwerpers van informatiesystemen en 
softwareprogrammeurs beter informatiesystemen kunnen ontwerpen die nauwgezet de EU-
privacyrichtlijnen volgen en het in machinetaal vastgelegde privacybeleid uitvoeren’ (p. 395, mijn 
cursivering). Daar komt bij dat het de vraag is of deze oplossing van ‘law is code’ wel het 
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legitimiteitstekort kan opvullen van ‘code is law’ waar het boek mee opent: het inbouwen van 
recht in technologie vergt een grote vertaalslag, met bovendien verlies van nuance in de 
overgang van menselijke naar machinetaal, die zich als zodanig evenzeer als ‘code is law’ aan 
democratische controle onttrekt. Wie gaat controleren of en hoe de gestandaardiseerde 
privacyontologieën wel goed de wettelijke privacyeisen en belangenafwegingen weerspiegelen, 
laat staan of de vertaling daarvan in machinetaal door ontwerpers adequaat gebeurt? Ik zie het 
ons parlement niet snel doen. 

Tot slot nog iets over de vorm waarin over het onderzoek in het boek wordt gerapporteerd. Het 
ontbreekt soms aan structuur of strakheid, waardoor de relevantie van sommige opsommingen 
en besprekingen van literatuur niet altijd duidelijk is. Ook uit enkele inconsistenties en 
slordigheden blijkt dat het boek wel een extra redactieslag had kunnen gebruiken. Soms is niet 
duidelijk of de auteur eigen bevindingen presenteert (bijvoorbeeld uit projecten waaraan hij heeft 
meegewerkt) of zich baseert op onderzoek van anderen. De paragraaf over 
onderzoeksmethoden (p. 16) noemt naast literatuuronderzoek ook casestudies en interviews, 
maar merkwaardig genoeg wordt daar niet aangegeven welke casestudies dat zijn, noch hoeveel 
interviews en met wie of welke typen personen of organisaties. Op p. 71 blijkt dat ook workshops 
zijn gehouden, terwijl p. 333 plotseling meer informatie geeft over aantal en aard van gebruikte 
workshops en interviews. Een bijlage met een overzicht van deze bronnen ontbreekt echter. Voor 
een proefschrift is deze methodische verantwoording eigenlijk ondermaats. Aan de uitgever kan 
nog de vraag worden gesteld waarom zij anno 2010 een nieuwe serie start getiteld ‘Recht en 
praktijk informatie- en communicatietechnologie’, waarvan dit het eerste deel is. Had Kluwer daar 
niet in 1995 mee kunnen beginnen, toen Borking PET’s al op de kaart zette?  

Hoe het eindoordeel over Privacyrecht is code uitvalt, hangt af van het perspectief. Het boek is 
in wetenschappelijk opzicht wat licht, maar dat telt misschien niet zwaar voor een pionier en voor 
een boek over een, ook vijftien jaar na het eerste PET-rapport, nog tamelijk braakliggend terrein. 
Voor de privacyfamilie is het een sympathiek en belangrijk boek, dat door het brede perspectief 
en de inbreng van technische en economische inzichten een versterking biedt van het 
privacyvertoog. Voor de praktijk bevat het boek veel waardevol materiaal en belangrijke inzichten 
en aanbevelingen. Burgers en consumenten mogen hopen dat de politiek, de overheid en het 
bedrijfsleven hiervan ruimhartig kennis zullen nemen.  
 


