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T E C H E N M E D I A

Eénmuisklik enalle
cookies staan
voortaanaltijduit

Jan Fred vanWijnen
Amsterdam

Internetgebruikers in de VS kunnen binnen-
kort surfen zonder ergernis over de ‘cookie-
voorkeur’,diebijvrijwelelkesitemoetworden
ingesteld. Hun browser handelt dat automa-
tisch af, nadat ze één keer hebben aangege-
ven of hun persoonlijke datamogenworden
verkochtaanadvertentiebedrijven.Dat ismo-
gelijkdankzijnieuwesoftwarevanGlobalPri-
vacyControl,eengroepjuristen, IT-ersenme-
diabedrijven, waaronder de uitgevers van de
NewYorkTimesendeFinancialTimes.Ofdie
software ook inEuropa beschikbaar komt, is
de vraag.

Desoftwarewerktnietvanzelf.Ookwebsites
moetenworden aangepast, zodat ze het sig-
naal ‘blijf vanmijndataaf’herkennen. InCa-
lifornië, dat de strengste privacywetgeving in
deVSheeft,wordtditmogelijkafgedwongen.
Deopenbaaraanklagerreageert inzijntweets
direct enthousiast.
Internetgebruikers kunnen nu al experi-

mentenmet een ‘plug-in’ voor hun browser,
of de complete browsers vanDuckDuckGo,
Mozilla enBravedownloaden.

De privacyvoorvechters denken ook dat de
technologiegeschikt isvoordeEuropeseUnie.
Net als in Californië geven de strenge priva-
cyregels ook in Europa veel gedoe.Wie niet
alle data wil afstaan,moet per type aangeven
of het wel of nietmagworden verzameld. Er
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zijn ‘functionele’cookies,diebijvoorbeeldont-
houdenwelke taalinstelling iemandkiest, en
erzijnallerlei typen‘tracking’-cookiesdiehet
surfgedragregistreren.Daarwordencomplete
profielenvanmensenvangemaakt,omtever-
handelenopdeadvertentiemarkt.

Daarommakenveelwebsiteshetgemakke-
lijkominéénkeer toestemmingtegevenvoor
alles,bijvoorbeeldviaeengrotegroeneknop.
Er is veel discussie over de vraagof dewethet
zobedoelt.Maarofficiëleprivacywaakhonden,
zoals deAutoriteit Persoonsgegevens, treden
hiernogniet tegenop.
Privacyadvocaat Vonne Laan van kantoor

TheData Laywers noemt de nieuwe software
‘zeker’ relevantvoorEuropa.Maarhetbotstop
een typisch Europees principe bij de privacy-
bescherming:de ‘optin’.Eenwebsitemagpas
data verzamelenalsdegebruikerbewust toe-
stemminggeeft.DenieuweAmerikaansesoft-
waredraaitditom:jemoetaangevenwatjeniet
wilt. Dat heet een ‘optout’.

Daarom,zegtLaan,voldoetdesoftwarevan
GlobalPrivacyControlmisschienniet aande
Europese norm. De EU-lidstaten onderhan-
delen al jaren over een nieuwewet over elek-
tronischverkeer:dee-PrivacyVerordening. In
eenconceptvandewetstonddateenbrowser
detoestemmingmoetkunnenautomatiseren.
Dit sneuveldeweer in laterediscussies.

‘Het isookmaardevraag’,zegtLaan, ‘ofeen
internetgebruiker al die browserinstellingen
echt begrijpt.Wat uitkomst zou kunnen bie-
den, iseensimpelemanierominéénkeervoor
allebrowsersdecookievoorkeurenteregelen.’

JurriaanJansen,privacyadvocaatbijhet in-
ternationale kantoor Norton Rose Fulbright,
denkt dat de software in Europa in elk geval
kanhelpenomtoestemmingteweigeren. ‘Niet
alleenvoorcommercieelgebruikvancookies,
maarookanderepersoonsgegevens.Toezicht-
houderskunnenaangevendatzo’ntechnisch
hulpmiddel genoeg is om aan de privacywet
te voldoen.’

Privacy-expert Jaap-HenkHoepmanvande
NijmeegseRadboudUniversiteitverwachtdat
desoftwarenietalleproblemengaatoplossen.
‘Het isnogonduidelijkwelketoestemmingje
weigert’, zegt hij. ‘Bedrijven kunnenopmeer
manierenachterhalenwie jebent,danalleen
met cookies. Er zijn ook nog allerlei soorten
browser fingerprinting, waarbij unieke infor-
matie over je browserwordt verzameld.’

$ Nieuwe software kan handel in
data automatischweigeren

$ Californië zoudit als eerste
verplicht kunnen stellen

$ Experts betwijfelen of zo’n
verplichting haalbaar is in Europa

Websites moeten
worden aangepast,
zodat ze het signaal
‘blijf van mijn data af’
herkennen

B O U W

Duurzaamheid iets
vakerharde eisbij
aanbestedingenbouw

Bij de aanbesteding omde noordelijke Lekdijk te versterken telde
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ArendClahsen
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Overhedennemenduurzaamheid
iets vakeropalsbelangrijkeeisbij
aanbestedingen indebouwvan
wegen,dijkenengebouwen.

Overheden nemen vaker harde
duurzaamheidseisen op in hun
aanbestedingen in de bouw,maar
het huidige tempo ligt nog te laag
omdenationaledoelstellingenvoor
energieneutraliteit, circulariteit en
klimaatbestendigheid voor 2050
te bereiken. Dit stelt BouwendNe-
derland op basis van een jaarlijks
onderzoek van het Aanbestedings-
instituut Bouw & Infra naar de 25
duurzaamsteopdrachtgeversbijde
bouwvanondermeerwegen,gebou-
wenendijken.

In 2019 speelde duurzaamheid
eenrol in35,2%vanhetaantalopen-
bare aanbestedingen. Hoewel dat
een lichte toename is ten opzichte
van de 26,9% in het vorige onder-
zoek, isduurzaamheidindeoverige
gevallengeencriterium. Inderegel
isdelaagsteprijsdanbepalendvoor
wiedeopdrachtkrijgt.Danontbre-
kendeprikkels,de tijdendemoge-
lijkhedenomduurzameideeëninte
brengen. Het risico is dan te groot
datdeopdrachtnaareenandergaat.

Volgens onderzoeksleider Jos
vanAlphenvanhetAanbestedings-
instituut is onderliggendwel spra-
ke van verbetering. ‘Bij de aanbe-
stedingenwaar duurzaamheid wél
eenrolspeelt,neemthetgewichter-
van toe.’ Eerder werd vooral geko-
zenvoorsimpele instrumenten,zo-
alseenindicatordieheelalgemeen
iets zegt over de CO2-uitstoot van
een bouwbedrijf. Dit jaar woog va-
kermeewatbouwersbijeenproject
echtaanduurzaamheiddoen.Door
bijvoorbeeld hergebruikt asfalt of
elektrischmaterieel te gebruiken.

Een voorbeeld van een project
waarbij duurzaamheid een grote
rol speelt, is de Sterke Lekdijk, de

versterking van de dijk van Ame-
rongen tot Schoonhoven. Bouwers
Mourik Infra, VanOordendecom-
binatieHeijmansInfra,GMBCiviel
enDeVries&VandeWielwonnende
aanbesteding,mededoordat ze sa-
menmetopdrachtgeverHoogheem-
raadschap Stichtse Rijnlanden de
dijkversterking emissieloos willen
uitvoeren.

‘Bij dit soort aanbestedingen
wordtdaneenhogereeconomische
waardetoegekend,waardoorduur-
zaamheidechteenonderscheiden-
defactorwordt’, legtVanAlphenuit.
Bij de categorie duurzaamste aan-
bestedingen isduurzaamheid voor
meerdan40%bepalendvoorwiede
opdracht krijgt, waardoor de prijs
veelminder dominantwordt.

De duurzaamste aanbesteder
was net als vorig jaar de provincie
Noord-Brabant,gevolgddoordege-
meente Venlo en Rijkswaterstaat,
beidenieuwkomers indetop3.Dat
hetagentschapsteegvandeachtste
naardederdeplekiseenbelangrijk
signaal.Degrootste opdrachtgever
vanNederlandgaf in2019€3,6mrd
uitaandeaanleg,hetbeheerenhet
onderhoud van infrastructuur.

DerolvanRijkswaterstaatnoemt
Van Alphen belangrijk omdat het
een rekeninstrument inzet — de
Milieukostenindicator,MKI in jar-
gon—dat een hogere waarde toe-
kent aan minder vervuilende en
herbruikbarematerialenenmetho-
des. ‘Dehelecyclusvanwiegtotgraf
wordtzogewaardeerd.DatRijkswa-
terstaatdeMKIgebruikt,kanande-
reoverhedenhelpendit instrument
ook toe tepassen.’

Daarnaast gaat het volgens Van
Alphenvaakomeenanderemanier
van samenwerken. Bij wat grotere
opdrachten kan dat in een bouw-
teamovereenkomst en bij een klei-
nereopdrachtmeteenonderhandse
gunning. Beidemethodes hebben
als gemene deler dat aannemer en
opdrachtgever overleggen over de
aanpak vóór er een prijs wordt be-
paald.Dathoeftnietperseduurder
uit te pakken, stelt Van Alphen. ‘In
Nijmegenisgekekenhoeeenstraat
zo duurzaam en circulairmogelijk
konworden opgeknapt. Daar zijn
dusgeennieuwe lantaarnpalenge-
plaatst,maar de oude ingekort en
van nieuwe armaturen voorzien.
Duurzaamengoedkoperdus.’

Het tempo ligt te
laag om in 2050
aan de nationale
duurzaamheids-
doelen te voldoen
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