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Introductie
Sinds zomer 2019 organiseren onderzoekers van imec-SMIT een studie naar het verzamelen
en gebruik van persoonlijke data van mediagebruikers door mediaorganisaties in Vlaanderen.
In drie rondes worden de meningen gepeild van mediaprofessionals,
consumentenorganisaties, toezichthouders, beleidsmakers, juristen en academici. In de
tweede ronde van de studie werd een panel mediaprofessionals in de Vlaamse mediaindustrie, academici, een adviesraad en toezichthouder bevraagd. Het doel van deze reflectie
was het exploreren en beschrijven van de relevantie van gepersonaliseerde
mediaproducten/-diensten, noodzaak en risico’s van persoonsgegevens delen met Vlaamse
mediaorganisaties. Twintig respondenten (tien mediaprofessionals, acht academici, een
adviesraad en toezichthouder)1 hebben bovendien feedback gegeven op de
(geanonimiseerde) antwoorden van anderen tijdens de eerste studieronde.
Hieronder
volgt
de
onderzoeksbevindingen:
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van
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1. Relevantie
In de eerste ronde van deze studie peilden we naar de voordelen die gepersonaliseerde
mediaproducten/-diensten verschaffen aan mediagebruikers. Het was toen opmerkelijk dat
de termen ‘relevantie’ en op ‘maat van de mediagebruiker’ meermaals werden aangehaald
in de antwoorden van verschillende respondenten, maar niet in diepte werden gedefinieerd
noch omschreven. Wij vroegen het expertpanel in de tweede ronde van de studie bijgevolg
om relevantie te omschrijven zonder de termen ‘relevant’ en ‘op maat van de
mediagebruiker’ te gebruiken op basis van onderstaande uitspraken die gedaan werden in de
eerste ronde (Bijlage 2):
• “Persoonlijke informatie delen is nodig zodat content op maat van de lezer kan
worden samengesteld, voor maximale relevantie van de voorgeschotelde content”;
• “Mediagebruikers krijgen een betere televisie-beleving door relevantere reclame
voorgeschoteld te krijgen”;
• “De mediagebruiker wordt overtuigd met juiste en relevante berichtgeving”.
Relevante mediacontent werd in de tweede ronde van de expertbevraging het vaakst
omschreven als content die aansluit bij de huidige interesses van de mediagebruiker, nuttig
is voor de mediagebruiker of waar hij/zij op een bepaald moment nood aan heeft. Relevante
mediacontent is “waardevol” omdat de mediagebruiker er “iets aan heeft”. Het is content die
de vragen, behoeften en verwachtingen van de mediagebruiker beantwoordt. Relevante
mediacontent sluit nauw aan bij het kijk-/leesgedrag van de mediagebruiker
(mediaconsumptiepatroon), bij het gebruikersprofiel dat door de mediaprovider werd
opgesteld en bij de context van de mediagebruiker. Bijvoorbeeld “gaande van interesseveld,
culturele nabijheid, locatie, socio-demografisch, leeftijd, familiale situatie, …”. Het
expertpanel definieert relevante mediacontent bovendien als zinvol, betekenisvol,
verrassend en inspirerend. Het is “belangrijke informatie”. Ten slotte biedt relevante
mediacontent gebruiksgemak aan mediagebruikers maar het helpt ook om nieuwe content
te ontdekken.
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Zie bijlage 1 voor een geanonimiseerd overzicht van de profielen van de bevraagde experts.
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Ook relevante reclame wordt het vaakst omschreven als reclame die aansluit bij de huidige
interesses van de mediagebruiker. Ten tweede is relevante reclame afgestemd op de
koopgewoonten en bestedingspatronen van de mediagebruiker. Bijvoorbeeld voor producten
en diensten die mediagebruikers nu al kopen of mogelijks willen aankopen in de toekomst.
Relevante reclame is aangepast aan de levensstijl, levensfase en leefwereld van de
mediagebruiker. Dus geen reclame voor Pampers voor ouders met tieners in huis. Relevante
reclame is aangepast aan het gebruikersprofiel dat door de mediaprovider wordt opgesteld.
Verder wordt relevante reclame omschreven als reclame die afgestemd is op de behoeften
en context van mediagebruikers, aangepast aan mediaconsumptie, -gedrag en -gewoontes.
Het is zinvolle en betekenisvolle reclame, “iets dat mensen beweegt, verandert, beïnvloedt”.
Relevante reclame is nodig of nuttig op een bepaald moment voor mediagebruikers. Ten
slotte wordt relevantie ook gelinkt aan geen reclame ontvangen of niet-invasieve spots.
Tot slot wordt ook relevante berichtgeving veelal omschreven als berichtgeving die aansluit
bij de interesses van de mediagebruiker. Het is informatie die nodig of nuttig is voor
mediagebruikers, op het juiste moment en binnen een bepaalde context. Relevante
berichtgeving behandelt thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de mediagebruiker. Het
is daarnaast ook informatie die “waardevol of zelfs noodzakelijk wordt geacht vanuit
maatschappelijk perspectief”. Relevante berichtgeving is actueel, recent, objectief, neutraal,
zinvol, betekenisvol, verhelderend en genuanceerd. Het is informatie die afgestemd is op het
kijk-/leesgedrag en de verwachtingen van de mediagebruiker.
Relevante berichtgeving wordt anderzijds ook gedefinieerd als een filter – “mogelijks
manipulatie” - waardoor de mediagebruiker “geen berichten krijgt waar hij niets aan heeft”.
Maar het kan ook berichtgeving zijn die mediagebruikers uit hun informatie-/filterbubbel
houdt. Al moet dit natuurlijk ook worden afgewogen ten opzichte van de invloed van
nieuwspersonalisatie en het monitoren van nieuwsconsumptie van mediagebruikers op de
democratische samenleving.
Sommige respondenten zagen geen verschil tussen relevantie in mediacontent en relevantie
in berichtgeving. Door andere respondenten werd echter voor relevante berichtgeving vaker
de term ‘actueel’ gebruikt. Ook vielen hier termen als ‘objectief’, ‘neutraal’ en ‘noodzakelijk’
en werden omschrijvingen gebruikt als ‘bijdragend tot een genuanceerde mening’, ‘uit de
informatiebubbel’ en nodig voor ‘een goed geïnformeerde burger’. Als het om
(nieuws)berichtgeving gaat lijkt er dus een groter belang gezien te worden bij actuele,
objectieve informatieverstrekking dan bij mediacontent in het algemeen. In de antwoorden
leek zich tevens een coronaeffect voor te doen, in die zin dat elementen als ‘nuttig voor dit
moment’, ‘noodzakelijk’, ‘belangrijk’ en ‘goed geïnformeerd’ vaker voor leken te komen in de
antwoorden die tijdens de lock-down gegeven werden.
2. De noodzaak om persoonsgegevens te verwerken vanuit het perspectief van
mediagebruikers
Toen we in de eerste studieronde peilden naar de toegevoegde waarde van personalisatie
voor mediagebruikers in ruil voor het delen van persoonlijke data, viel op dat de
respondenten personalisatie vaak omschreven als een doel op zichzelf. Daarom hebben we
in de tweede ronde van de studie aan het expertpanel gevraagd om feedback te formuleren
op volgende uitspraak: “Voor gebruikers van onze lifestyle-applicatie is het delen van
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persoonsgegevens de moeite waard, omdat ze daardoor content op maat voorgeschoteld
krijgen”.
De respondenten evalueerden de uitspraak vaker negatief dan positief. De experts die de
quote negatief beoordeelden (acht van de twintig respondenten) omschrijven deze quote als
“vaag”, “misleidend”, “fluffy marketing waarbij het bedrijf eigenlijk geen echte USP heeft” en
“vooral denkend vanuit de organisatie en om gegevens te verkrijgen” (vier
mediaprofessionals en drie academici). De betekenis van de woorden ‘content op maat’
wordt volgens de respondenten niet duidelijk gespecifieerd en het is onduidelijk voor
mediagebruikers welke gegevens zij delen met wie en voor welke doeleinden. Eén
mediaprofessional stelt daarenboven “de “moeite waard” is geen juridische rechtsgrond
(voor mediaorganisaties om persoonsgegevens te verzamelen/gebruiken voor
personalisatie)”.
De respondenten die de uitspraak als positief beoordeelden zijn allemaal mediaprofessionals
die werken in een Vlaamse of Belgische mediaorganisatie (vijf antwoorden). Deze
respondenten beoordelen de uitspraak als “fair”, “duidelijk en waarheidsgetrouw”. Zij
benadrukken ook het belang van een echte keuze voor en de toestemming van
mediagebruikers voor persoonlijke dataverzameling/-gebruik voor personalisatie door
mediaorganisaties.
De respondenten gaan in hun feedback veelal in op de ‘trade-off van persoonsgegevens in
ruil voor personalisatie’ voor mediagebruikers. Ten eerste in termen van de “kosten/baten”afweging tussen de voordelen van personalisatie versus de bescherming van privacy en
persoonlijke data (twee academici, een adviesraad en een mediaprofessional). Zo
argumenteren de experts:
• “Je kan er niet vanuit gaan dat alle gebruikers het delen van persoonsgegevens de
moeite waard vinden” (academicus met expertise in media,innovatie en
communicatietechnologie);
• “Is wat ik in ruil krijg interessant en nuttig genoeg voor mij en wat ik zelf in de plaats
geef” (academicus met expertise in media, communicatie en gebruikersonderzoek).
Ten tweede wordt de trade-off omschreven als een uitwisseling van waarde (twee
mediaprofessionals). Bijvoorbeeld een respondent vraagt zich af wat de voorwaarden van
deze “value exchange” zijn. Een andere respondent benadrukt dat ook nietgepersonaliseerde mediaproducten/-diensten waardevol moeten blijven voor mensen die
liever geen gepersonaliseerde beleving hebben.
Drie academici belichten het belang van gebruikersonderzoek naar het perspectief en de
ervaring van de gebruiker ten aanzien van de trade-off van persoonlijke data in ruil voor
personalisatie. Zo wordt bijvoorbeeld geargumenteerd “Ik vraag me, met mijn academisch
profiel, af of die uitspraak stoelt op gedegen onderzoek (bv. een representatieve enquête bij
een staal van de gebruikers)” en “Uit onderzoek blijkt ook dat gebruikers hier vragen over
hebben (Vb.: waarom wordt er gevraagd mijn locatie te delen als ik gewoon een recept wil
raadplegen?)”.
De feedback van de respondenten biedt ten slotte ook inzicht in de meerwaarde van
personalisatie voor mediagebruikers, geformuleerd vanuit het perspectief van
mediaorganisaties en academici. Content op maat van de mediagebruiker heeft een
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toegevoegde waarde bijvoorbeeld doordat het aangepast is op geslacht (twee academici). Zo
stelt een van de academici “als man heb ik geen behoefte aan informatie over dameskapsels”
(expertise in media, telecommunicatie, innovatie en business modelling). Verder bieden
gepersonaliseerde mediaproducten/-diensten meerwaarde doordat deze gebruiksgemak
bieden en aangepast worden aan de interesses, voorkeuren en context van de
mediagebruiker (twee mediaprofessionals en een academicus).
Niettegenstaande dat gepersonaliseerde mediacontent een meerwaarde biedt aan
mediagebruikers, beklemtoont dezelfde academicus alsnog drie risico’s van persoonlijke
dataverzameling/-gebruik en personalisatie voor mediagebruikers: “a) hoeveel informatie,
voorbij algemeenheden zoals geslacht, is écht nodig om te personaliseren, b) hoe weet ik
welke informatie er wordt gebruikt, en wat ik NIET te zien krijg door de personalisatie, en c)
krijg ik dan nog wel nieuwe dingen te zien, die ik nog niet kende?”.
2.1. Voordelen voor mediagebruikers van persoonsgegevens delen in ruil voor
personalisatie
We peilden in de eerste studieronde naar de voordeelverschaffers van een gepersonaliseerd
media-aanbod voor mediagebruikers en het type persoonsgegevens die mediaorganisaties
nodig hebben en verzamelen/gebruiken om gepersonaliseerde mediaproducten/-diensten te
ontwikkelen (Bijlage 3). We hebben in de tweede studieronde bevraagd of het expertpanel
verwacht dat mediagebruikers de voordelen van een gepersonaliseerd media-aanbod als
‘waardevol’ percipiëren wanneer mediaorganisaties de daarvoor noodzakelijke
persoonsgegevens verzamelen.
Tien op de zeventien respondenten antwoordden positief (zes mediaprofessionals en vier
academici). Het is ten eerste opmerkelijk dat zowel mediaprofessionals als academici veelal
de voordelen benoemen voor mediagebruikers van persoonsgegevens delen in ruil voor
gepersonaliseerde mediaproducten/-diensten. De voordelen van een gepersonaliseerd
media-aanbod voor mediagebruikers zijn onder meer:
• Aanbevelingen (‘recommendations’);
• Aangenamere en betere gebruikservaring;
• Gebruiksgemak;
• Nieuws en informatie op basis van locatie en kijk-/leesgedrag;
• Reclame aangepast aan consumptievoorkeuren/-gedrag en geslacht;
• Relevantere en minder storende advertenties.
Ten tweede beschrijven de positieve beoordelaars de waarde voor mediagebruikers van
persoonsgegevens delen in ruil voor personalisatie. De academici argumenteren dat
mediagebruikers toegang krijgen tot ‘gratis’ content, maar in dit scenario wel ‘betalen’ met
persoonlijke data. Persoonsgegevens delen is waardevol voor mediagebruikers omdat zij op
deze wijze mediacontent ontvangen die aangepast is op hun leefwereld en levensstijl. Ook de
mediaprofessionals omschrijven de waarde voor mediagebruikers van persoonsgegevens
delen in ruil voor personalisatie in termen van nieuwe content ontdekken. Bijvoorbeeld “ik
wens liever dingen te lezen die voor mij meer waarde hebben dan andere” (dataexpert bij
een internet- en telecommunicatieprovider). Een mediaprofessional veronderstelt dat
wanneer mediagebruikers persoonsgegevens vrijwillig vrijgeven, bijvoorbeeld door een
profiel aan te maken, dat zij dit waardevol vinden omdat het een bewuste afweging is.
Een academicus wijst bovendien op de waarde van ‘serendipiteit’, “het af en toe
geconfronteerd worden met dingen die niet meteen bij dat referentiekader horen” (expertise
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in media, journalistiek, informatie en diversiteit). Een andere academicus denkt dat
mediagebruikers het delen van persoonsgegevens in ruil voor gepersonaliseerde
mediaproducten/-diensten als waardevol percipiëren wanneer aan bepaalde voorwaarden
wordt voldaan:
• De mediagebruiker blijft eigenaar van de persoonsgegevens en de mediaorganisatie
vernietigt de data wanneer de mediagebruiker van service provider verandert;
• De service provider mag de persoonsgegevens niet vermarkten aan derden of zelf
aanwenden voor de ontwikkeling/optimalisatie van eigen of nieuwe diensten.
Vijf respondenten denken dat mediagebruikers het delen van persoonsgegevens in ruil voor
personalisatie “soms” als waardevol percipiëren (drie mediaprofessionals, een academicus
en toezichthouder). Volgens de academicus is dit afhankelijk van de wensen en voorkeuren
van de mediagebruiker. De vertegenwoordiger van een onafhankelijke toezichthouder in
gegevensbescherming argumenteert: “alles hangt af van de proportionaliteit (het evenwicht
tussen de gevraagde/gebruikte gegevens enerzijds, en de toegevoegde waarde van de
bijkomend geboden dienstverlening anderzijds)”. Volgens de mediaprofessionals is dit
afhankelijk van het al dan niet respecteren van het principe van gegevensminimalisatie en de
vraag of de persoonsgegevensverwerking wordt gebaseerd op de juridische grond van
gerechtvaardigd belang (‘legitimate interest’).
Voor dat laatste moet er een afweging gemaakt worden tussen de noodzaak van de
verzameling/gebruik van persoonsgegevens en de potentiële impact op de mensenrechten
van de gebruikers, waarbij ook de voordelen voor gebruikers meegewogen worden. De
mediaorganisatie moet zich daarvoor verplaatsen in het perspectief van mediagebruikers,
maar die geven geen eenduidige waarde of gewicht aan de voordelen van persoonsgegevens
delen - “het volledige spectrum van 'veel waard' tot 'weinig waard'” (expert in
gegevensbescherming en privacy management bij een publieke omroeporganisatie). In de
praktijk maakt een mediaorganisatie daarom vooral een inschatting van wat de impact zal zijn
op de reputatie van het bedrijf als er persoonsgegevens gebruikt worden. Een
mediaprofessional stelt: “vooral de media haalt er voordelen uit om de gebruiker te kunnen
binden” (expertise in markt-/gebruikersonderzoek bij een uitgever van kranten en
magazines).
Uiteindelijk antwoordden twee respondenten negatief (een mediaprofessional en
academicus). Beide respondenten zijn het eens dat mediagebruikers onvoldoende bewust
zijn over de (meer-)waarde van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens voor
personalisatie. Zo omschrijft de academicus bijvoorbeeld “men zich niet per se bewust is van
wat men te voorgeschoteld krijgt” (expertise in ICT en innovatie). De mediaprofessional
benadrukt daarenboven dat de waardecreatie vooral voor en door mediaorganisaties
gebeurt:
“Tot op heden heb ik het idee dat de meerderheid van de mediagebruikers de waarde
van personalisatie nog niet ten volle inzien en wensen. Naar mijn aanvoelen ligt de
waardecreatie momenteel nog grotendeels bij de producent/verschaffer door de
betere positionering van hun commercieel aanbod, wat veelal niet expliciet wordt
gemaakt naar de gebruiker toe” (dataexpert bij een internet- en
telecommunicatieprovider).
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2.2. Waarde in ruil voor persoonsgegevens
Denk je dat mediagebruikers de voordelen van gepersonaliseerde mediaproducten/-diensten
zoals beschreven in de eerste studieronde (Bijlage 3) ervaren als ‘waarde in ruil voor
persoonlijke data’? De antwoorden hierop waren overwegend negatief:
• Twee mediaprofessionals, vijf academici en een toezichthouder hebben op deze vraag
uitsluitend ‘nee’ geantwoord.
• Vijf mediaprofessionals en een academicus hebben ‘ja’ en ‘nee’ aangeduid.
• Drie mediaprofessionals en een academicus antwoordden ‘ja’.
De meeste experts denken dat mediagebruikers de voordelen van een gepersonaliseerd
media-aanbod niet ervaren als ‘waarde’ in ruil voor de persoonlijke data2 die zij delen met
mediaorganisaties (Figuur 1). Deze respondenten beschrijven veelal een ongelijke waardeuitwisseling tussen mediaorganisaties en mediagebruikers (drie mediaprofessionals, vijf
academici en een toezichthouder). Bijvoorbeeld de return voor mediagebruikers weegt niet
op tegen de waarde die zij hechten aan hun persoonsgegevens. Er worden vooral voordelen
voor mediaorganisaties gecreëerd. Mediagebruikers zijn onvoldoende bewust over de
waarde van persoonsgegevens die zij vrijgeven aan en de verzameling/gebruik van
persoonlijke data door mediaorganisaties. In tegenstelling tot het huidige “alles of niets”scenario moet een beter evenwicht gecreëerd worden tussen de verzamelde
persoonsgegevens door mediaorganisaties en de voordelen van personalisatie voor
mediagebruikers. Daarenboven denken de experts dat mediagebruikers geen waarde in ruil
voor persoonsgegevens ervaren omwille van de onderstaande redenen (drie
mediaprofessionals en een academicus):
• “Contentpersonalisatie maakt integraal deel uit van vele producten” (expert in
gegevensbescherming en privacy management);
• Behoefte aan kwaliteitsvolle content overstijgt de individuele interesses en doelgroep
van de mediagebruiker;
• Mediaorganisaties verzamelen niet uitsluitend de strikt noodzakelijke
persoonsgegevens benodigd voor de ontwikkeling van een gepersonaliseerd mediaaanbod;
• Afhankelijk van het gerechtvaardigd belang van de verzameling/gebruik van
persoonsgegevens;
• Afhankelijk van de waarde die mediagebruikers hechten aan hun persoonsgegevens.
Het is verrassend dat een mediaprofessional beschrijft dat mediaorganisaties door wettelijke
beperkingen heden geen meerwaarde van gepersonaliseerde mediaproducten/-diensten
kunnen creëren voor mediagebruikers. Bijvoorbeeld de wetgever focust te veel op advertising
en dit belemmert innovatie.
2

Ter verduidelijking: We hebben in de eerste studieronde bevraagd welke persoonlijke data van
mediagebruikers nodig is en verzameld wordt door mediaorganisaties voor de ontwikkeling van een
gepersonaliseerd media-aanbod (Bijlage 4). Dit betreft ten eerste ‘verstrekte’ persoonlijke data, vrijwillig
gedeeld of vrijgegeven door de mediagebruiker bijvoorbeeld interesses, leeftijd en geslacht. Ten tweede
‘waargenomen’ persoonsgegevens door mediaorganisaties zoals kijk- en leesgedrag, sociale mediagebruik,
browsegeschiedenis, aankoopgedrag en locatie. Ten slotte ‘afgeleide gegevens’ uit data-analyse en markt/gebruikersonderzoek door de mediaorganisatie. Dit zijn onder andere impliciete interesses en voorkeuren,
sociologische data gelinkt aan kijkgedrag, verschillende gebruikersdoelgroepen, interesses gelinkt aan
consumptie- en aankoopgedrag.
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Figuur 1: Quotes omtrent de ongelijke waarde-uitwisseling tussen mediaorganisaties en
mediagebruikers
We onderscheiden twee groepen in de antwoorden van de experts die denken dat
mediagebruikers de voordelen van een gepersonaliseerd media-aanbod wel als waarde in ruil
voor persoonsgegevens ervaren (zeven mediaprofessionals en een academicus). Ten eerste
de experts die de waarde voor mediagebruikers beschrijven bijvoorbeeld:
• Gepersonaliseerde mediacontent, reclame en berichtgeving die aangepast is op de
interesses, levensstijl, leefwereld, kijk-/leesgedrag, consumptievoorkeuren, geslacht
en locatie van de mediagebruiker;
• Minder informatie-overload;
• Afhankelijk van de waarde die mediagebruikers aan hun persoonsgegevens hechten.
Ten tweede omschreven een aantal respondenten de waarde voor mediaorganisaties:
• De relatie tussen mediagebruiker en mediaorganisatie wordt meer betekenisvol;
• Beter inzicht en begrip van verschillende mediagebruiker doelgroepen;
• Afhankelijk van het gerechtvaardigd belang van het verzamelen en gebruik van
persoonsgegevens en de afweging tussen de noodzaak van de verwerking van
persoonlijke data en de potentiële impact op het imago vanuit perspectief
mediaorganisatie.
Het is ten slotte opmerkelijk dat een mediaprofessional benadrukt dat er een discrepantie is
tussen de meerwaarde van een gepersonaliseerd media-aanbod voor mediagebruikers en de
meerwaarde van de verzameling/gebruik van persoonsgegevens door mediaorganisaties. Zo
omschrijft deze respondent “Toch is er een verschil tussen wat biedt het als meerwaarde voor
de gebruiker en wat voor de bedrijven. Hier moet de weegschaal overhellen naar de kant van
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de gebruiker” (dataexpert bij een internet- en telecommunicatieprovider). Een
mediaprofessional en een academicus onderstrepen daarenboven dat mediagebruikers
onvoldoende bewust zijn over de waarde van de persoonsgegevens die zij delen met en
verzameld/gebruikt worden door mediaorganisaties. Deze respondenten argumenteren
bijvoorbeeld:
• “Men staat volgens mij te weinig stil bij wat men heeft prijsgegeven”
(mediaprofessional met expertise in juridisch advies in pers en journalistiek);
• “Het wordt hoog tijd dat we nog meer awareness creëren over het feit dat data door
ons gegenereerd eigenlijk ten allen tijden van ons zou moeten blijven” (academicus
met expertise in internettechnologie en data).
3. Waarde van persoonlijke data verzamelen en gebruiken voor mediaorganisaties
We peilden bij het expertpanel wat de waarde is van het verzamelen en gebruik van
persoonsgegevens van mediagebruikers vanuit het perspectief van een mediaorganisatie. We
identificeerden vijf clusters in de antwoorden van de respondenten.
3.1. Business & customer intelligence
Persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken leidt bovenal tot bedrijfs/klantinformatie (zes mediaprofessionals en vijf academici). Mediaorganisaties verkrijgen op
deze wijze inzicht in het profiel en gedrag van de mediagebruiker. De verzamelde data wordt
aangewend voor doelgroepsegmentatie. De verzameling en het gebruik van
persoonsgegevens resulteert bijgevolg in betere targeting en profilering van de
mediagebruiker. Zo omschrijven de respondenten:
• “Data = kennis” (mediaprofessional met expertise in juridisch advies in het domein
pers en journalistiek);
• “Inzicht in de ‘onvatbare’ consument” (academicus met expertise in media,
personalisatie, reclame en advertenties).
3.2. Product-/dienstontwikkeling en prijszettingsstrategieën
Door een beter inzicht in en kennis over de mediagebruiker is de mediaorganisatie vervolgens
in staat om betere producten/diensten te ontwikkelen die aangepast zijn aan de
verwachtingen en interesses van de mediagebruiker (zeven mediaprofessionals, twee
academici en een adviesraad). Mediaorganisaties kunnen een groter content portfolio
beschikbaar stellen, gebruiksgemak verhogen en informatie overload verminderen voor
mediagebruikers. De respondenten beschrijven bijvoorbeeld:
• “Mediaorganisaties weten graag zoveel mogelijk over hun gebruikers om hen beter te
leren kennen en op basis daarvan ook (de functie van) hun product te kunnen
aanpassen” (academicus met expertise in media, journalistiek, informatie en
diversiteit);
• “Door het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens kunnen zij beter inspelen op
de wensen van mediagebruikers” (vertegenwoordiger van een adviesraad in het
domein media);
• “Zeer waardevol, en wel omdat je zo (een) beter inzicht krijgt in je doelpubliek en dat
laat je toe om je producten/diensten beter te gaan vormgeven met het oog op de
verwachtingen van dat publiek” (dataexpert bij een internet- en
telecommunicatieprovider).
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3.3. Klantrelatiebeheer
Als mediaorganisaties persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om een beter inzicht te
verkrijgen in hun doelpubliek en mediaproducten/-diensten te ontwikkelen die aangepast zijn
aan de mediagebruiker draagt dit ten derde bij tot een beter onderhoud en optimalisatie van
de relatie met bestaande klanten (vier mediaprofessionals, drie academici en een
adviesraad). Een verbeterde dienstverlening leidt tot verhoogde klantbinding en
getrouwheid. Een media-aanbod op maat van de mediagebruiker bewerkstelligt bovendien
een betere gebruikerservaring en hogere tevredenheid. Zo beschrijven enkele dataexperts in
het panel:
• “Als je de consument een product kan bieden dat meer op maat is, dan zullen zij
trouwer zijn, terugkomen, hernieuwen” (werkt bij een uitgever van kranten en
magazines);
• “Een nauwere band creëren met je klanten omdat je hen en hun huidige situatie beter
kent” (werkt bij een internet- en telecommunicatieprovider);
• “De waarde ligt in het bieden van een betere product- of dienstervaring waardoor
customer engagement en satisfaction omhoog gaat” (werkt bij een private radio- en
televisieomroeporganisatie).
3.4. Economische voordelen voor mediaorganisaties
Het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens van mediagebruikers creëert economische
voordelen voor mediaorganisaties (twee mediaprofessionals, zes academici en een
toezichthouder). De omzet en inkomsten van mediaorganisaties stijgen door het verzamelen,
gebruik en vermarkten van persoonsgegevens van mediagebruikers aan derden (bv.
advertentiedoeleinden). Dit stelt mediaorganisaties met andere woorden in staat om de
economische waarde van persoonsgegevens te ontginnen, commerciële en maatschappelijke
bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken en zich te onderscheiden van de concurrentie. De
waarde van het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens van mediagebruikers is dus
zeer hoog voor mediaorganisaties en kan mogelijks de inkomsten van betalende
abonnementen vervangen.
Hoewel persoonlijke dataverzameling/-gebruik economische voordelen creëert voor
mediaorganisaties, is er onvoldoende evenwicht aanwezig tussen de ‘kost’ voor de gebruiker
en de (meer)waarde van een de gepersonaliseerde dienst (of reclame). Zo omschrijft de
vertegenwoordiger van een onafhankelijke toezichthouder in gegevensbescherming:
“Gegevens over gebruikers hebben een (economische) waarde op zich. Zoals andere
bedrijven kunnen mediaorganisaties geneigd zijn die waarde te ontginnen. Vanuit de
gebruiker bekeken, is het verzamelen van gegevens m.i. geen waarde, maar een kost
die zij moeten aanvaarden voor een betere (meer gerichte, gepersonaliseerde)
dienst.” 3
Als een mediaorganisatie de AVG-richtlijnen niet respecteert en de mediagebruiker geen
eigenaar blijft van zijn/haar persoonsgegevens is er volgens een academicus zelfs sprake van
“data-roof” (expertise in internettechnologie en data).

3

Na de eerste online publicatie van het tussenrapport bleek dat onze interpretatie en verwoording van de quote
niet geheel strookte met de mening en het standpunt van de respondent. Wij hebben de paragraaf bijgevolg
gecorrigeerd op basis van de suggesties van de respondent.
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3.5. Impact op marketing en advertenties
Ten slotte heeft het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens van mediagebruikers een
positieve impact op marketing en advertenties (vijf mediaprofessionals, twee academici en
een adviesraad). Persoonlijke dataverzameling/-gebruik door mediaorganisaties is
aantrekkelijk voor adverteerders omdat het bijdraagt tot efficiëntere marketing en
effectievere advertenties. Dit resulteert bijgevolg in meer advertentie inkomsten.
4. De bruikbaarheid van persoonsgegevens voor mediaorganisaties
Hoe nodig is het verzamelen van persoonsgegevens en waarvoor dan? Aan de hand van twee
uitspraken die gedaan werden in de eerste ronde werd dit verder uitgediept:
• “Sociologische gegevens en data over het tijdstip en de wijze van kijken zijn nodig om
de kwaliteit van ons fictie-aanbod verder op te drijven.”
• “Hoe meer data je deelt, hoe beter de personalisatie werkt.”
Sociodemografische gegevens en kijkgedrag zouden volgens de respondenten niet veel
bijdragen aan de inhoudelijke kwaliteit van mediacontent, maar kunnen wel bijdragen aan
betere distributie of programmatie, en aan de vorm van de content. Zo beschrijft een
academicus “de waarde van gebruiks- en persoonsgegevens ligt voornamelijk in het luik van
de distributie, minder in het luik van de productie” (expertise in media, innovatie en
communincatietechnologie). Bijvoorbeeld content aanbieden in korte filmpjes in plaats van
lange tekst of het op andere tijdstippen herhalen van content.
Over de vraag of meer data automatisch betekent dat er beter gepersonaliseerd kan worden,
waren de meningen verdeeld (acht van twintig respondenten akkoord; negen niet akkoord;
drie neutraal). Daarbij werd herhaaldelijk opgemerkt dat het wat uitmaakt of de data relevant
zijn voor het personalisatiedoel; niet alle soorten persoonsgegevens zijn even belangrijk en
op een gegeven moment draagt meer data niet meer bij tot meer begrip omdat een
saturatieniveau bereikt is. De doelen die met meer persoonsgegevens bereikt kunnen
worden, zijn vooral de doelgroep beter leren kennen en die doelgerichter benaderen.
Aanvullend werd nog de vraag gesteld waarom een media-aanbieder naar leeftijd en geslacht
zou vragen als dat niet nodig lijkt voor een gepersonaliseerd product. In de eerste ronde van
de studie kwam dit namelijk een paar keer voor in een opdracht waarin een gepersonaliseerd
mediaproduct ontwikkeld moest worden. In de antwoorden kwam enige scepsis over
motieven naar boven: marketing- en reclamedoeleinden werden het meest genoemd, op de
tweede plaats dacht men aan doelgroepsegmentatie en op de derde plaats aan het
doorverkopen of delen van de gegevens (Figuur 2). Nadere analyse van de antwoorden
maakte echter duidelijk dat het vermoeden van doorverkopen vooral onder academische
respondenten leefde. Eén respondent specificeerde nog dat het bij marketing- en
reclamedoeleinden vooral zou gaan om een mediagebruiker op de juiste manier te kunnen
aanspreken.
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Figuur 2: Doeleinden van mediaorganisaties om leeftijd en geslacht van mediagebruikers te
verzamelen (uitgezonderd personalisatie)
5. Risico’s van persoonsgegevens delen met mediaorganisaties
Het expertpanel in de eerste studieronde lijstte risico’s op voor mediagebruikers van
persoonsgegevens delen met mediaorganisaties. We peilden in de tweede ronde van het
onderzoek of de respondenten ontbrekende risico’s identificeerden in het overzicht uit de
eerste studieronde (Bijlage 5). Alle respondenten gaven aan dat er risico’s over het hoofd
gezien waren in de eerste ronde. Het vaakst genoemde ‘ontbrekende risico’ was
controleverlies voor de mediagebruiker. Verder werden risico’s genoemd als
prijsdiscriminatie en onrechtstreekse marketing aan kinderen, of bedrijven die de randjes
opzoeken van doelgroepsegmentatie: “etniciteit [afleiden] op basis van voornaam is een
klassieker” (mediaprofessional met expertise in product-/dienstontwikkeling bij een interneten telecommunicatieprovider).
5.1. Gebruik persoonsgegevens en gegevensbescherming door mediaorganisaties
Uitdiepen van de expertmeningen werd weer gedaan aan de hand van twee citaten uit de
eerste ronde:
• “Er is voor mediagebruikers geen risico verbonden aan het delen van persoonsdata
met ons systeem, want de informatie wordt nooit doorverkocht, zelfs niet
geaggregeerd.”
• “Als een mediaorganisatie voldoende veiligheidsmaatregelen implementeert, dan zijn
er geen directe risico's voor mediagebruikers ten gevolge van persoonlijke data
delen.”
Gaat het over de risico’s als de persoonsgegevens alleen door de mediaorganisatie zelf
gebruikt worden, dan wordt opvallend vaak het risico van datalekken (door hacks of interne
fouten) genoemd. Overigens geloofde een kwart van de respondenten niet dat de data alleen
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intern gebruikt zouden worden; zo werd er in vier antwoorden op een mogelijke overname
van het bedrijf gewezen en werd er om garanties gevraagd. Hoewel goede
gegevensbeveiliging voor een deel van de respondenten die zorgen zou wegnemen, waren
de meeste respondenten het er nog steeds niet mee eens dat zelfs ideale beveiliging alle
risico’s zou oplossen: “deze stelling gaat voorbij aan wat de mediaorganisatie zelf met die
data doet” (academicus met expertise in media, personalisatie, reclame en advertenties).
5.2. Kunnen voordelen risico’s verzachten?
Als mediagebruikers op de voordelen van personalisatie gewezen worden, vinden ze de
risico’s dan minder erg? Dit leverde verschillende antwoorden op waarin opvallend vaak de
term ‘transparantie’ viel (zes van twintig respondenten). Veel respondenten wezen erop dat
er meer informatie nodig is dan alleen de voordelen: “Het is hoe dan ook belangrijk gebruikers
te informeren. Het is echter problematisch als enkel (of voornamelijk) de voordelen worden
uitgelicht” (academicus met expertise in intellectuele eigendom en informatierecht,
gegevensbescherming, data en informatiemaatschappij). Nadelen, impact en
veiligheidsaspecten zouden ook genoemd moeten worden. Zo antwoordde een respondent:
“je moet de gebruiker voldoende informeren over het waarom van het verstrekken van deze
gegevens - alsook de veiligheid daaromtrent” (markt-/gebruikersonderzoeker bij een uitgever
van kranten en magazines), terwijl een ander aangaf: “Ik vermoed dat er nog altijd wel
onwetendheid is over de impact van het delen van persoonsgegevens” (mediaprofessional
met expertise in juridisch advies in het domein pers en journalistiek). Daarnaast moet de door
de Algemene Verordening Gegevensbescherming vereiste informatie verstrekt worden over
doelen van de dataverzameling, soorten persoonsgegevens etc. Vier respondenten geven
nogmaals aan dat eigenlijk de mediagebruiker de keuze gelaten zou moeten worden welke
data gedeeld worden.
6. Betalen met data en ‘dark patterns’
Wanneer de gebruiker wel geïnformeerd wordt, hoe doe je dat dan op een duidelijke en
eerlijke manier? De experts werd gevraagd om te reageren op twee manieren waarop het
delen van persoonsgegevens met online media vaak gepresenteerd wordt: als een vorm van
betalen en als min of meer gedwongen toestemming.
6.1. Betalen met data
Als een mediaorganisatie aan een mediagebruiker vraagt persoonlijke data te delen in ruil
voor de toegang tot een gepersonaliseerd media-aanbod, kun je dan communiceren dat
persoonlijke data delen een vorm van ‘betalen’ is? De meningen hierover zijn op het eerste
zicht verdeeld in voor en tegen, maar niet in overeenstemming met de sectoren van de
respondenten (Figuur 3). In het ja-kamp wordt gezegd dat persoonlijke data delen in ruil voor
personalisatie een ‘faire deal’ is, mediagebruikers kunnen betalen in euro’s of in data en een
meerwaarde terugkrijgen. De respondenten beklemtonen dat mediagebruikers geïnformeerd
moeten worden over de economische waarde van persoonlijke data. Hoe leg je dat dan uit?
Zo beschrijft de vertegenwoordiger van een onafhankelijke toezichthouder in
gegegensbescherming: “Data = economische waarde, zowel direct (te verkopen) als indirect
(vb. meer effectieve reclame of diensten)”4.
4
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Deze respondent verduidelijkte na afloop van de tweede studieronde dat mediaorganisaties
wel kunnen communiceren dat persoonlijke data delen een vorm van ‘betalen’ is, maar dit
betekent niet dat:
“Ikzelf of de [toezichthouder gegevensbescherming] “voor” betalen met data zouden
zijn, ‘omdat data een economische waarde hebben’ […] wij staan kritisch tegenover
een (louter) economische afweging van privacy-belangen, precies omdat dit allicht ten
koste zou gaan van de zwakkeren in onze maatschappij”.
Een andere respondent geeft bovendien aan dat ook het kostenplaatje gegeven kan worden
met uitleg over hoe advertenties daarvoor betalen:
“Het product kost x heeft (tewerkstelling, infrastructuur, …) dat het product niettemin
gratis wordt aangeboden, en dat in ruil advertenties gepersonaliseerd worden. Het
moet dan wel duidelijk zijn dat de personalisatie in de advertenties ligt, niet in de
content, want dan gaat de redenering niet op: daar moet personalisatie dienen om
het product beter te maken, niet om het betaald te krijgen” (academicus met
expertise in media en telecommunicatie, innovatie en business modelling).
In het nee-kamp wordt toegegeven dat er bij gebruik van persoonsgegevens voor
advertentiedoeleinden eigenlijk wel sprake is van een soort betalen. Verder wordt er vooral
op gewezen dat privacy een mensenrecht is en dat er geen eenduidige waarde gegeven kan
worden aan persoonsgegevens. Ook wordt wel gezegd dat het voorstellen van betalen met
data juridisch incorrect is.

Figuur 3: Quotes van de respondenten omtrent het concept persoonlijke data als
‘betaalmiddel’
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6.2. Manipulatie van de mediagebruiker
De experts werd gevraagd te analyseren hoe mediagebruikers worden misleid door
manipulatieve elementen aan te klikken in een voorbeeld van een cookieverzoek en daarna
te omschrijven in hun eigen woorden. Hierbij wordt vooral aangegeven dat opt-out
manipulatiever is dan opt-in (Figuur 4). Ook het gebruik van een grote knop met duimpje en
de positieve kleur groen voor de default-optie van zo veel mogelijk data delen, wordt als
manipulatief bestempeld. Daarnaast gaven de respondenten aan dat de uitleg over
persoonsgegevensverwerking niet onder de ‘Opslaan’-knop zou moeten komen.
Om dit soort manipulaties te voorkomen, zou neutraliteit in de weergave van verschillende
opties afgedwongen moeten worden, vinden acht van twintig respondenten. In de uitleg
moet volgens een kwart van de respondenten heldere taal gebruikt worden en drie
respondenten geven aan dat de uitleg uitgebreider moeten zijn. Eén respondent gaf aan dat
manipulaties niet voorkomen hoeven te worden; de meeste gebruikers zouden immers direct
alles goed vinden.

Figuur 45: Heatmap van de misleidende elementen in een cookieverzoek

5

Deze heatmap is een visualisatie van de door respondenten aangeklikte elementen in een cookieverzoek. De
elementen die werden aangeklikt omdat ze werden beschouwd als misleidend, kregen een kleur van blauw tot
rood. De elementen die het vaakst werden aangeklikt, worden weergegeven in rood.
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6.3. Wat moet er in de uitleg
Om beter aan mediagebruikers duidelijk te maken waar ze toestemming voor geven, werd
door veel respondenten een voorbeeld van een ‘personal data receipt’ een goed voorbeeld
gevonden, omdat het duidelijk was, met iconen en bullet points (Bijlage 6). De uitleg zou nog
beter worden als die kort en helder was, behapbaar en concreet, zonder al te veel jargon.
Dit kwam ook terug in de antwoorden op de vraag wat de respondenten van mediagebruikers
zouden willen weten als ze een gebruikersonderzoek konden doen. Het voornaamste wat ze
wilden weten was wat voor data mediagebruikers bereid zouden zijn om af te staan voor
welke vorm van personalisatie. In de tweede plaats zouden ze vragen of mediagebruikers zich
er bewust van zijn dat hun data gebruikt worden, hoe die gebruikt worden en wat de risico’s
daarvan zijn. In de derde plaats wilden de respondenten weten wat mediagebruikers vinden
van het gebruik van persoonsgegevens door de grote technologiebedrijven en hoe ze het
verschil met Belgische mediaorganisaties evalueren. Verder kwam dus terug dat
mediagebruikers gevraagd zou moeten worden wat een heldere uitleg is en hoe veel controle
zij zouden willen over hun gegevens.
7. Publieke vs. private mediaorganisaties
We onderzochten wat volgens het expertpanel de voornaamste verschillen zijn tussen
publieke en private mediaorganisaties6 inzake de bescherming van persoonsgegevens van
mediagebruikers. Er is volgens de meeste respondenten geen verschil in bescherming van
persoonsgegevens tussen publieke en private mediaorganisaties (zes mediaprofessionals,
vier academici en een toezichthouder). De GDPR is op beide van toepassing en beide moeten
persoonsgegevens adequaat beschermen. Beiden hebben een DPO in dienst die het beleid
rond dataverzameling en gebruik opvolgt. Een expert beschrijft verder dat “beiden hebben
stakeholders, doelstellingen en hebben er alle belang bij een ecosysteem te bevorderen waar
bedrijf, klant, gebruiker, aandeelhouder, leverancier, etc. bij wint” (mediaprofessional met
expertise in markt- en gebruikersonderzoek bij een private radio- en
televisieomroeporganisatie).
De respondenten omschreven echter wel een verschil tussen publieke en private
mediaorganisaties op vlak van de volgende punten:
• Gebruik persoonsgegevens: Data is een “commerciële asset” voor private
mediaorganisaties. Het doel van persoonsgegevens verzamelen en gebruiken is
content personalisatie en (advertentie-) inkomsten verhogen. Data is daarentegen
een “maatschappelijke asset” voor publieke mediaorganisaties. Zij springen
voorzichtiger om met persoonsgegevens dan private organisaties. Er is immers geen
nood aan reclame-inkomsten. Volgens een mediaprofessional is er echter geen
verschil in het gebruik van persoonsgegevens tussen beide types mediaorganisaties
“want ook een publieke organisatie kan mogelijk zijn gebruikers beter bedienen door
middel
van
personalisatie”
(dataexpert
bij
een
interneten
telecommunicatieprovider);
• Doelstellingen: De activiteiten en doelen van een publieke mediaorganisatie staan in
functie van het publieke belang. Er is geen winstoogmerk en dataverzameling is een
basismiddel om de maatschappelijke functie te vrijwaren (bv. alle doelgroepen
6

We differentiëren in deze studie theoretisch tussen private en publieke mediaorganisaties maar erkennen wel
dat er in de realiteit (vaak) gemengde vormen bestaan. Bijvoorbeeld VRT is een publieke omroeporganisatie
maar mag op radio en internet toch inkomsten verdienen uit commerciële communicatie (reclame).
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bereiken). Private mediaorganisaties hebben een winstoogmerk en dataverzameling
is een middel om inkomsten te genereren;
Controle: Publieke mediaorganisaties zijn onderhevig aan een strakkere regulering en
moeten aan meer eisen voldoen (democratische controle) dan private
mediaorganisaties;
Rol: Publieke mediaorganisaties hebben een voorbeeldfunctie wat betreft de
verzameling en het gebruik van persoonsgegevens van mediagebruikers. De
respondenten omschrijven bijvoorbeeld “bescherming van de waardigheid en van de
persoonlijke levenssfeer van hun gebruikers, de ‘burgers’” (academicus met expertise
in media en telecommunicatie, innovatie en business modelling) en “lead by
example”7 (vertegenwoordiger van een onafhankelijke toezichthouder in
gegevensbescherming);
Risico’s: Private en publieke mediaorganisaties maken andere overwegingen tussen
risico’s voor het bedrijf, de reputatie en inschikkelijkheid/nakoming (‘compliance’) van
regulering omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Publieke
mediaorganisaties hebben in tegenstelling tot private mediaorganisaties geen risico
op inkomstenverlies. Zij kunnen het gebruik van persoonsgegevens strikter
controleren. Publieke mediaorganisaties zijn bovendien minder afhankelijk van
reclame-inkomsten en hebben daardoor een concurrentieel voordeel ten aanzien van
private mediaorganisaties;
Inkomsten: Private mediaorganisaties zijn vooral afhankelijk van reclame-inkomsten
maar publieke mediaorganisaties verkrijgen inkomsten door een dotatie en
reclamegelden;
Klanten: De klanten van private mediaorganisaties zijn adverteerders en de klanten
van publieke mediaorganisaties zijn mediagebruikers.

We peilden in de eerste studieronde naar de mogelijke prijszetting van een gepersonaliseerd
media-aanbod van private en publieke mediaorganisaties. Zo beschreef een
mediaprofessional “als openbare omroep moeten de producten gemaakt met
gemeenschapsgeld voor de hele bevolking gratis toegankelijk zijn”. Het was bijgevolg
interessant om in de tweede studieronde te exploreren of je gepersonaliseerde
mediaproducten/-diensten waarvoor mediagebruikers geen geld betalen maar wel
persoonlijke data delen als ‘gratis’ kan beschouwen (Figuur 5).
De meeste respondenten beantwoordden deze vraag negatief (vijf mediaprofessionals, vijf
academici, een adviesraad en een toezichthouder). Zij percipiëren dit niet als ‘gratis’ omdat
hier sprake is van “ruilhandel” want “het is niet volledig vrij te gebruiken, er staat iets
tegenover”. De toezichthouder benadrukt bovendien dat persoonsgegevens vrijgeven een
kost is voor de mediagebruiker in ruil voor de toegang tot gepersonaliseerde
mediaproducten/-diensten. Enkele experts zijn het oneens met de definitie van de term
‘gratis’. Zo omschrijven de respondenten “niks is gratis”, “misschien wel financieel ‘gratis’
maar niet normatief gratis” en “je moet nog steeds iets teruggeven - gratis betekent hier
eerder vrij toegankelijk”. Twee mediaprofessionals omschrijven het als een ongelijke waarde
7
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uitwisseling die vooral voordelen oplevert voor media providers en mediagebruikers meer
persoonsgegevens delen dan nodig. Een academicus en een mediaprofessional argumenteren
dat gepersonaliseerde mediaproducten/-diensten waarvoor mediagebruikers geen geld
betalen maar persoonsgegevens delen niet ‘gratis’ zijn omdat persoonlijke data een
munteenheid is. Mediagebruikers betalen in deze situatie dus met hun persoonsgegevens.
Het is verrassend dat twee andere experts net het omgekeerde omschrijven, een academicus
en mediaprofessional benadrukken dat persoonsgegevens geen munteenheid zijn. Zij
argumenteren dat persoonlijke data geen geld is noch waarde heeft. Persoonsgegevens delen
is volgens deze respondenten dus ook geen financiële transactie. In overeenstemming met
deze redenering omschrijven een academicus en mediaprofessional dat hier sprake is van de
vervreemding van fundamentele mensenrechten omdat mediagebruikers in dit scenario hun
privacy (gedeeltelijk) opgeven:
“De aanbieder doet er op een of andere manier voordeel uit en er is altijd iemand die
daar voor betaald - en onrechtstreeks ben je dat zelf omdat je iets van je privacy
afgeeft” (mediaprofessional met expertise in markt- en gebruikersonderzoek bij een
private radio- en televisieomroeporganisatie).
Een mediaprofessional beschreef ten slotte dat je een gepersonaliseerd media-aanbod van
publieke mediaorganisaties waarvoor je geen geld betaalt maar wel persoonsgegevens deelt
niet als ‘gratis’ kan beschouwen omdat deze mediaproducten/-diensten werden gemaakt zijn
met belastinggeld.
Zeven van negentien respondenten denken dat je gepersonaliseerde mediaproducten/diensten waarvoor je geen geld betaalt maar persoonsgegevens deelt wel als gratis kan
beschouwen (vier mediaprofessionals en drie academici). Een mediaprofessional definieert
het als een “ruilovereenkomst”. Dit is echter enkel indien mediaorganisaties voldoen aan de
volgende voorwaarden:
• Persoonsgegevens enkel gebruiken om mediaproducten/diensten te verbeteren;
• Persoonsgegevens niet vermarkten aan derden (bv. advertentiedoeleinden);
• Een transparant transactiebewijs verstrekken zoals het Personal Data Receipt dat
duidelijk omschrijft welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke
doeleinden.
Een academicus argumenteert dat je in het bijzonder de gepersonaliseerde
mediaproducten/-diensten van publieke mediaorganisaties als ‘gratis’ kan beschouwen
omdat de openbare omroep ook leeft van reclame-inkomsten. Een mediaprofessional
herhaalt bovendien dat persoonsgegevens een maatschappelijke asset zijn voor publieke
omroeporganisaties:
“De content wordt niet betaald met de gegevens, noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks. De data wordt gebruikt om de functie te blijven uitvoeren, en om
relevant te kunnen blijven in een wereld waar iedereen een gepersonaliseerd aanbod
verwacht, maar waar deze data toch ook gebruikt wordt om te verzekeren dat
iedereen uit zijn of haar 'bubbel' blijft” (expert in gegevensbescherming en privacy
management bij een publieke omroeporganisatie).
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Figuur 5: Quotes van de respondenten omtrent ‘gratis’ mediaproducten en -diensten
waarvoor de mediagebruiker geen geld betaalt, maar wel persoonlijke data deelt
8. Gebruikersonderzoek
We hebben de tweede studieronde afgesloten door te peilen bij het expertpanel welke
vragen zij aan mediagebruikers willen stellen inzake hun mening en attitude ten aanzien van
persoonsgegevens delen in ruil voor gepersonaliseerde mediaproducten/-diensten. De
meeste respondenten hebben vragen over de datawijsheid van mediagebruikers (vijf
mediaprofessionals, drie academici, een adviesraad en een toezichthouder). De vragen van
deze respondenten hebben betrekking op volgende topics:
• Bewustzijn over de voordelen en risico’s/negatieve effecten van persoonsgegevens
delen met mediaorganisaties;
• Bewustzijn over de waarde van het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens
door mediaorganisaties;
• Kennis over de rechten inzake het delen en de bescherming van persoonsgegevens;
• Inzicht en kennis over dataverwerkingsdoeleinden;
• Kennis over goede praktijken (‘best practices’) inzake het verzamelen en gebruik van
persoonsgegevens door mediaorganisaties;
• Perceptie van mediagebruikers over het gebruik van persoonsgegevens in vergelijking
met het daadwerkelijke gebruik van persoonsgegevens door mediaorganisaties;
• Exploitatie van de persoonsgegevens van mediagebruikers. Zo vraagt een academicus
met expertise in internettechnologie en data: “Hoezeer sta je stil bij het feit dat je
vandaag de dag "uitgebuit" wordt door de grote data-boeren?”;
• Vertrouwen in Belgische mediaorganisaties versus internationale spelers zoals
Facebook, Amazon, Netflix en Google (FANGs);
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Vervolgens hebben de experts veelal vragen omtrent de bereidheid van mediagebruikers om
persoonsgegevens te delen in ruil voor een gepersonaliseerd media-aanbod (vijf
mediaprofessionals, een academicus en een adviesraad). Deze respondenten willen
voornamelijk weten welke persoonsgegevens mediagebruikers willen delen en voor welke
mediaproducten/-diensten. Zo vraagt een mediaprofessional “Wat zou u willen dat wij
aanbieden in ruil voor uw data” (expert product- en dienstontwikkeling bij een internet en
telecommunicatieprovider). Een academicus met expertise in internettechnologie en data
vraagt daarenboven “Zijn er diensten die (wat er ook gebeurt) steeds mogen gebruik maken
van je persoonsgegevens?”
Ten derde stellen respondenten vragen over de controle en transparantie voor
mediagebruikers (twee mediaprofessionals en een academicus). Een mediaprofessional
vraagt zich bijvoorbeeld af “In welke mate moet je de mogelijkheid hebben om de data die
een organisatie gebruikt kunnen aanpassen” (dataexpert bij een internet- en
telecommunicatieprovider). Daarnaast stellen twee mediaprofessionals zich vragen bij de
toestemming die mediagebruikers geven en waar voor hen de grens ligt betreffende het
verzamelen en gebruik van persoonsgegevens door mediaorganisaties. Een van deze
respondenten vraagt bijvoorbeeld “Bent u zich altijd terdege bewust van hetgeen waarvoor
u toestemming geeft” (mediaprofessional met expertise in markt- en gebruikersonderzoek bij
een uitgever van kranten en magazines).
Enkele respondenten zijn ten slotte geïnteresseerd in de definitie van ‘persoonlijke data’ en
‘gepersonaliseerde
mediaproducten/-diensten’
door
mediagebruikers
(een
mediaprofessional en academicus). Een mediaprofessional zou graag mediagebruikers
bevragen over hun attitude ten aanzien van gepersonaliseerde mediaproducten/-diensten
in het algemeen. Verder vraagt een adviesraad zich af of er voldoende nietgepersonaliseerde alternatieven beschikbaar zijn voor mediagebruikers.
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Bijlagen
1. Overzicht van de bevraagde profielen in het expertpanel
Mediaprofessionals: tien respondenten
Context:
• Publieke mediaorganisaties: 1
• Private mediaorganisaties: 9
Vertegenwoordigde mediasectoren:
• Radio en televisieomroeporganisaties: 2
• Uitgevers van kranten en magazines: 4
• Internet en telecommunicatieproviders: 3
• Pers en journalistiek: 1
Kennisdomein en expertise:
• Gegevensbescherming en privacy: 3
• Markt-/gebruikersonderzoek: 2
• Dataexperts (data-analyse, management en beheer): 3
• Product-/dienstontwikkeling: 1
• Juridisch advies: 1
Academici: acht respondenten
Kennisdomein en expertise:
• ICT en innovatie
• Media en telecommunicatie, innovatie en business modelling
• Media studies en communicatiewetenschappen, gebruikersonderzoek
• Media, personalisatie, reclame en advertenties
• Media, journalistiek, informatie en diversiteit
• Media, innovatie en communicatietechnologie
• Internettechnologie en data
• Intellectuele eigendom en informatierecht, gegevensbeschermingsrechten, data en
informatiemaatschappij
Adviesraden en kenniscentra: één respondent
Domein:
• Media
Onafhankelijke toezichthouders: één respondent
Domein:
• Gegevensbescherming
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2. Woordwolken relevantie

Figuur: Relevante media content

Figuur: Relevante reclame

Figuur: Relevante berichtgeving
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3. Vergelijking tussen de voordelen van gepersonaliseerde mediaproducten/-diensten
voor mediagebruikers en het type persoonsgegevens die mediaorganisaties
verzamelen/gebruiken voor personalisatie van het media-aanbod, geformuleerd
vanuit het perspectief van mediaorganisaties tijdens de eerste studieronde
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4. Persoonlijke data noodzakelijk voor personalisatie en
mediaorganisaties (onderzoeksbevindingen studieronde 1):
Verstrekt door de
mediagebruiker
•
•
•
•
•
•
•
•

Waargenomen gegevens door
de mediaorganisatie

Interesses
•
Voorkeuren
Identificatiedata
E-mail
Postcode
Postadres
Betaalgegevens
Sociodemografische
data:
o Leeftijd
o Geslacht
•
•

Gedrag:
o Kijkgedrag: content
en advertenties
o Leesgeschiedenis
o Surfgedrag en
browsegeschiedenis
o Sociale
mediagebruik
o Mediagebruik
o Aankoopgedrag
o Consumptiegedrag
Type toestel,
besturingssysteem,
browser(instellingen)
Locatie (bv op basis van IPadres of GPS-gegevens van
apparaat)

24

verzameld

door

Afgeleide gegevens door de
mediaorganisatie
•
•
•

•

•
•
•
•

Sociodemografische data
gelinkt aan kijkgedrag
(tijdstip, dag en methode)
Receptieve studie over
kijkgedrag en duurtijd
Sociodemografische
samenstelling van het
publiek, verschillende
doelgroepen
Interesses (verstrekte
data) gelinkt aan
consumptiegedrag,
leesgedrag en
aankoopgedrag
Impliciete interesses en
voorkeuren
Sociale klasse
Afgeleide karakteristieken
Dagritme

5. Overzicht van de mogelijke risico’s voor mediagebruikers ten gevolge van
persoonsgegevens delen met mediaorganisaties (resultaat studieronde 1)
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6. Personal Data Receipt (PDR)
Het Europese onderzoeksproject Content Personalisation Network (CPN) rond
nieuwspersonalisatie heeft een mobiele applicatie ontworpen waarmee mediagebruikers een
gepersonaliseerd nieuwsaanbod ontvangen op basis van hun persoonlijke interesses en de
nieuwsartikels die zij in het verleden hebben gelezen. Elke nieuwe mediagebruiker die zich
registreert bij CPN ontvangt een email die een ‘personal data receipt’ bevat (digitaal
ontvangstbewijs) van de toestemming die zij hebben gegeven aan CPN om data op te slaan
en te verwerken.
In de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld (in het Engels):
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