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Internetgigant Google riskeert eind februari een boete van 
15 miljoen euro als het Nederlandse gebruikers niet expliciet 
toestemming vraagt om gegevens over hen te verzamelen.  
Dat roept de vraag op: wat weet Google eigenlijk van je?

Tekst Nick Kivits

Op zoek naar een nieuwe laptop? Grote kans dat 
je zoektocht begint op Google. Het internet is de 
ideale plek om informatie te vergaren. En van alle 
Nederlandse webbers speurt negentig procent er 
rond met de in 1998 in een Californische garage 
gebouwde zoekmachine. Laptop gevonden die 
je zint, maar nog niet honderd procent zeker van 
je aankoop? Dan kun je er donder op zeggen dat 
je bij een volgende surfsessie plots wordt getrak-
teerd op advertenties van webshops die de door 
jou zo interessant bevonden laptop aanprijzen. 
Zelfs als je je op dat moment op een website 
bevindt die niets met je zoekopdracht op Google 
te maken lijkt te hebben. 
Maar schijn bedriegt. Hoewel onduidelijk is hoe 
groot het percentage precies is, maakt een groot 
deel van de websites op het internet gebruik van 
Google Adsense. Dat is software die advertenties 
genereert die zijn toegespitst op individuele inter-
netters. Die advertenties zijn de levensader van 
Google. Hoe meer het internetbedrijf er verkoopt, 
hoe meer geld er binnenstroomt. En hoe gerichter 
die advertenties zijn, hoe meer geld Google ervoor 
kan vragen. Reden genoeg dus voor Google om 
zo veel mogelijk informatie van zijn gebruikers bij 

elkaar te willen sprokkelen. En dat gaat verder dan 
alleen de dingen die je invult in het bekende witte 
zoekbalkje.
‘Veel mensen denken dat Google alleen maar een 
zoekmachine is, maar het internetbedrijf heeft 
meer dan zestig verschillende diensten’, weet 
Daphne van der Kroft van privacywaakhond Bits 
of Freedom. Onder die diensten vallen onder 
andere webbrowser Chrome, het zieltogende 
sociale netwerk Google+, fotodienst Picasa, de 
appwinkel Google Play en het door meer dan 
425 miljoen internetters gebruikte Gmail. Al die 
diensten houden bij wat je doet. ‘Het is niet zo 
alsof er de hele dag iemand over je schouders 
meekijkt’, verduidelijkt Van der Kroft. ‘Dat kost 
veel te veel tijd en geld. In plaats daarvan gebruikt 

GOOGLE WEET VAN DE AFSPRAKEN 
INMIJN KALENDER ÉN DAT IK 
AFGELOPEN JUNI TWEE WEKEN 
IN ZUID-FRANKRIJK ZAT

Google slimme algoritmen. Bij Gmail gebruiken 
ze bijvoorbeeld software die in je berichten zoekt 
naar sleutelwoorden, zoals ‘hotel’ of ‘Barcelona’. 
Komen zulke sleutelwoorden in je mail voor, dan 
weet de software van Google dat het misschien 
zinvol is je advertenties te tonen die de beste 
hotels in Barcelona aanbieden.’

VERZAMELDRIFT
Met hoeveel trefwoorden Google zijn maildienst 
doorzoekt, is niet bekend, maar Van der Kroft 
verwacht dat het er veel zijn. Ook bij veel andere 
diensten is het trefwoorden wat de klok slaat. 
Zoek je op Google Search naar verblijfplaatsen 



Het zonder expliciete toestemming plaatsen van tracking cookies 
(kleine bestanden die je gedrag op internet volgen) is in Nederland 
sinds 2011 bij wet verboden. Veel organisaties losten dat probleem 
op door internetters de keus te bieden: of je accepteert onze cookies 
of je kunt onze diensten niet gebruiken. Ook Google hanteert die 
houding van slikken of stikken. Dat geldt niet alleen voor zijn cookie-
beleid, maar voor al Google’s diensten, weet Daphne van der Kroft 
van privacywaakhond Bits of Freedom. En dat is problematisch, 
vindt ze. “Omdat Google zo’n groot marktaandeel heeft, wordt het 
steeds moeilijker om diensten van Google niet te gebruiken. Dat 
is ongezond.” Het Europees Parlement deelt die bezorgdheid. In 
november 2014 lekte uit dat de Europese Unie Google wil opsplitsen, 
waarbij de zoekmachine en zijn overige diensten van elkaar worden 
gescheiden. De splitsing moet ervoor zorgen dat Google minder 
machtig wordt op internet. Of die deling er gaat komen, is nog niet 
bekend: de EU kan hem namelijk niet afdwingen.

Hoewel het nu niet is voor te stellen, zouden we over een 
jaar of tien best eens in een wereld zonder Google kunnen 
leven. Dat voorspelt trendwatcher Marcel Bullinga in een 
onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center. ‘We 
komen langzaam maar zeker tot de conclusie dat we onze 
gegevens hebben overhandigd zonder dat we door hadden 
wat we nou eigenlijk weggaven’, verduidelijkt Bullinga. 
‘Het komende decennium gaat daar een tegenbeweging 
in ontstaan. We gaan het internet opnieuw uitvinden. 
Persoonlijke informatie wordt daarbij een betaalmid-
del. Voor een dienst betaal je ofwel met geld ofwel met 
persoonsgegevens. In de toekomst bepaal je zelf wie wat 
van jou weet. Als Google zich daar niet naar schikt, zal het 
bedrijf het niet gaan redden.’

TE VEEL MACHT

EEN TOEKOMST 
ZONDER GOOGLE

GOOGLE

>

ACHTERGROND

22 23WWW.DISCOVERY.NLWWW.DISCOVERY.NL

in het Marokkaanse plaatsje Taghazout, dan legt 
Google dat vast. Kijk je vervolgens op YouTube 
naar video’s van surfers in hetzelfde plaatsje, dan 
wordt ook dat opgeslagen. Sinds 2012 koppelt 
Google de gegevens van zijn verschillende 
diensten aan elkaar. Zo ontstaan er in principe 
profielen die worden verkocht aan adverteerders. 
De profielen die Google samenstelt zijn uitgebreid, 
al weet niemand precies hoe uitgebreid. En het 
achterhalen ervan is nog niet zo makkelijk. Net 
als alle andere bedrijven die binnen de Europese 
grenzen persoonsgegevens verzamelen, is Google 
verplicht je inzage te geven in wát ze precies 
verzamelen. Vraag je de gegevens op, dan moet 
een organisatie je de gegevens binnen veertig 
dagen toesturen. Een officieel schriftelijk verzoek 
aan de internetreus dat wij zelf opstelden, bleek 
echter aan dovemansoren gericht. Google verwijst 
bij dergelijke verzoeken standaard naar zijn 
Dashboard, een online dienst waar iedere internet-
ter kan zien wat de internetreus van hem weet. 
Hoewel dat Dashboard bij lange na niet compleet 
is, geeft het wel een aardig beeld van het type 
informatie dat Google bij elkaar sprokkelt. 
Een voorbeeld: als schrijver van dit stuk snuffelde 
ik zelf rond in Google’s Dashboard. Daar zag ik 
onder andere dat Google weet dat ik een man 
ben, dat ik tussen de 25 en 34 jaar oud ben en 
dat ik een bovengemiddelde interesse heb voor 

computers, pretparken, ruimtevaart, videogames, 
sciencefiction, nieuws en Amerikaans showworste-
len. Specifieker werden de treffers toen ik dieper 
ging kijken. Zo weet Google dat ik regelmatig 
via de site zoek met een iPad die ik de naam 
‘Homer’ heb gegeven en dat mijn iPhone ‘iPhone 
van Nick Kivits’ heet. Ook heeft Google weet van 
de afspraken in mijn kalender en de personen 
waarmee ik contact heb én dat ik afgelopen juni 
twee weken in Zuid-Frankrijk zat. En natuurlijk 
mag mijn telefoonnummer niet ontbreken. En 
dat terwijl ik regelmatig mijn cookies opschoon, 
geen Android-telefoon heb (het besturingssyteem 
Android is onderdeel van Google), een firewall 
gebruik, advertenties buiten de deur houd met 
ad-blockers, regelmatig anoniem surf via proxies 
en bij online diensten aangeef niet gevolgd te 
willen worden.

ONDUIDELIJKHEID
Uitvogelen wat Google over me weet, kostte me 
aardig wat moeite. ‘Van zichzelf geeft Google 
verrassend weinig inzage in wat het bedrijf over je 
verzamelt’, bevestigt internetjurist Arnoud Engel-
friet desgevraagd. Met het Dashboard voldoet 
Google volgens hem in principe aan de Europese 
wet, ‘maar het is wel behoorlijk mager’. Het inter-
netbedrijf daarop aanpakken is echter lastig. Er 
wordt op het moment namelijk druk gediscussi-
eerd of Google wel onder de Europese regels valt. 
Google is gevestigd in de Verenigde Staten en 
stelt dat het daarom onder de veel minder strenge 
Amerikaanse privacyregels valt. 
Het Europese Hof van Justitie is het daar niet mee 
eens. Vorig jaar bepaalde het Hof nog dat Google 
Europese burgers de kans moet geven informatie 
uit zijn zoekmachine te laten verwijderen, omdat 
dat volgens de Europese wetten moet kunnen. 
‘Dat zogenoemde ‘vergeetrecht’ valt net als de 
regels rondom het verzamelen van gegevens 
onder de Europese privacywetgeving. Je kunt dus 
redeneren dat wat Google doet onder de Europe-
se regels problematisch is.’
Dat Google’s activiteiten in sommige gevallen niet 
stroken met de wet vindt ook het College Bescher-
ming Persoonsgegevens (CBP). Eind vorig jaar 
legde de privacywaakhond Google een dwangsom 
op. Als het bedrijf, dat jarenlang de slogan ‘Don’t 
be evil’ hanteerde, niet voor 28 februari voldoet 
aan de eisen van het CBP, dan kan het vanaf 1 
maart dagelijks rekenen op een boete van 60.000 
euro. Die boete kan maximaal oplopen tot 15 

miljoen euro. 
De eisen van het CBP hebben alles te maken met 
het koppelen van gegevens waar Google in 2012 
mee begon. Verboden is dat niet, maar volgens 
Europese regels moet Google daar wel toestem-
ming voor vragen aan zijn bezoekers. ‘Dat is nooit 
gebeurd’, verduidelijkt CBP-woordvoerder Lysette 
Rutgers. ‘Waar het ons om gaat, is dat internetters 
moeten kunnen kiezen. Wij willen dat Google in 
zijn privacybeleid zijn gebruikers duidelijk vertelt 
wat er met hun gegevens gebeurt en hen vervol-
gens ondubbelzinnig toestemming vraagt of ze de 
gegevens van verschillende diensten aan elkaar 
mogen koppelen. Ook moet het internetbedrijf 
duidelijk maken dat diensten als YouTube onder-
deel uitmaken van Google.’ 

SPINNENWEB
Google vangt dus gegevens van zijn gebruikers af 
door gebruikte trefwoorden te registreren en de 
trefwoorden van verschillende diensten te koppe-

GOOGLE IS TRANSPARANT OVER DE REDEN ACHTER
 ZIJN VERZAMELDRIFT: OM GERICHTER ADVERTENTIES
 TE KUNNEN VERKOPEN



Wil je weten wat Google over je weet, 
dan begint je speurtocht bij het Google 
Dashboard (google.com/dashboard). 
Op die pagina geeft het bedrijf achter 
de populairste zoekmachine ter wereld 
je inzicht in de gegevens die het van 
je heeft verzameld. Je ziet er onder 
andere de contacten die Google van je 
heeft opgeslagen, alsmede je kalender, 
je opgeslagen bestanden, je mails, je 
zoekgeschiedenis en – mits je locatie-
voorzieningen aan hebt staan – de 
plekken die je hebt bezocht. Wil je weten 
welke gegevens Google gebruikt om 
je advertenties voor te schotelen, surf 
dan naar google.com/ads/preferences. 
Je bezochte plekken check je via maps.
google.com/locationhistory en je uitge-
breide zoekgeschiedenis is terug te 
vinden op history.google.com.  
Op google.com/takeout download je de 
gegevens die Google over je bij elkaar 
heeft gesprokkeld.

WAT WEET 
GOOGLE 
VAN JOU?

GMAIL
8128 mailconversaties voerde Nick via Gmail. Sinds het 

aanmaken van zijn huidige account heeft Nick daarnaast 
5324 mails verstuurd. Van de chatdienst maakt Nick minder 
gebruik: er zijn slechts twee chats opgeslagen.

CONTACTEN 
530 personen staan er in Nicks contactpersonen-

lijst. Via Google heeft hij het vaakst contact met 
een verslaggever van het Algemeen Dagblad.

YOUTUBE
214 YouTube-video’s bekeek Nick in de laatste 
28 dagen. Dat is 26 procent minder dan in de 
maand ervoor. In totaal voerde hij 20 zoekopdrach-
ten uit. Nick is geabonneerd op veertien YouTube-
kanalen en plaatste zelf niet meer dan vier video’s.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Nicks verjaardag valt op 9 januari, hij is man, 
bevindt zich in de leeftijdsgroep 25-34 en  
woont in Haarlem.

GOOGLE SEARCH
685 zoekopdrachten voerde Nick in de laatste 28 dagen uit. In 
31 procent van de gevallen zocht hij naar plaatjes, in 65 procent 
van de gevallen naar  informatie en in 4 procent van de gevallen 
naar locaties op Google Maps. Nick zoekt het meest om  
2 uur ‘s middags en is het actiefst op vrijdag.

APPARATEN 
4 verschillende apparaten worden door Nick 

gebruikt om Google te bezoeken: een iPad, een 
iPhone, een Mac en een Windows-computer, al is 
die laatste sinds 21 november niet meer door 

Google gesignaleerd. 

DOCS 
21 documenten heeft Nick opgeslagen in 
Google Docs. Daarnaast zijn nog drie andere 
bestanden met Nick gedeeld. 

WACHTWOORDEN
22 wachtwoorden heeft Nick opgeslagen 
in webbrowser Google Chrome. 

Google verzamelt genoeg gegevens van zijn gebruikers om 
complete profielen samen te stellen. Dit is wat Google zoal weet 
van onze verslaggever Nick Kivits.
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len. Op die manier ontstaat er een onzichtbaar 
web waarin persoonsgegevens worden gevangen. 
Maar dat spinnenweb harkt niet alleen gegevens 
bij elkaar van mensen die de diensten van Google 
gebruiken. ‘Gebruik je geen Gmail, maar stuur 
je een bericht naar iemand die de dienst wel 
gebruikt, dan ziet Google jouw mailtjes ook’, legt 
Van der Kroft uit, die zelf standaard een versleu-
teling op haar berichten toepast. ‘Die berichten 
worden net zo behandeld als andere mails. Ze 
worden dus ook gescand en de gegevens die 
daaruit voortkomen worden ook verwerkt.’
Niet alleen via Gmail verzamelt Google zo 
gegevens van niet-gebruikers. Ook wanneer je 
websites bezoekt die niets te maken hebben met 
het op één na waardevolste merk ter wereld, 
kunnen gegevens gelogd worden. Een groot deel 
van alle websites gebruikt Google Analytics, een 
tool die registreert hoeveel bezoekers je site trekt, 
hoe lang ze blijven hangen en waar ze op klikken. 
‘Analytics plaatst bij ieder bezoek een tracking 
cookie van Google’, aldus Van der Kroft. ‘Zo weet 
Google precies welke sites je bezoekt, zelfs als je 
de zoekmachine niet gebruikt.’
Google is transparant over de reden achter zijn 
verzameldrift: het bedrijf wil informatie verzame-
len om gerichter advertenties te verkopen. Maar 
als het aan Google ligt, dan komt het koppelen 
van gegevens ook de eindgebruiker ten goede. In 
2012 lanceerde het bedrijf Google Now, een stukje 
software dat de smartphone omtovert in een 
persoonlijke assistent. De dienst gebruikt je kalen-
der, locatiegegevens, voorkeuren en berichten om 
patronen te herkennen. 
Door die gegevens te analyseren kan Google 
bijvoorbeeld achterhalen waar je woont, waar je 
werkt en hoe lang je er met het huidige verkeer 
over doet om op je werk te komen. Het doel: je 
vertellen wat je wilt voordat je zelf weet dat je het 
wilt. Het past in de filosofie van de internetreus, 
die zich als doel heeft gesteld alle informatie ter 
wereld doorzoekbaar te maken. Op de vraag hoe 
het zit met de privacy, zei Google-topman Eric 
Schmidt in 2009: ‘Als er iets is waarvan je niet wilt 
dat anderen het weten, misschien moet je het dan 
gewoon niet doen.’ Een jaar later deed hij daar in 
een interview met het Amerikaanse maandblad 
The Atlantic nog een schepje bovenop: ‘We weten 
wie je bent. We weten waar je bent geweest. We 
kunnen min of meer weten waar je aan denkt.’ 
Maar of we daar zo blij mee moeten zijn...


