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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.1 
In drie rondes worden de meningen gepeild van mediaprofessionals, consumentenorganisaties, 
toezichthouders, beleidsmakers, juristen en academici. Aan de derde en finale studieronde 
hebben 13 experts deelgenomen (7 mediaprofessionals, 4 academici en 2 vertegenwoordigers 
van kenniscentra)2. De derde ronde focuste in het bijzonder op transparante communicatie over 
de waarde, voordelen en risico’s van het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens. 
 
Het tussentijdse rapport van de eerste en tweede rondes is te raadplegen en downloaden via: 
https://smit.vub.ac.be/studie-naar-waardepropositie-van-data-delen-in-online-media  
 
Hieronder volgt een samenvatting van de onderzoeksbevindingen: 
 

1. Sectorbrede afspraken 
 

We bevraagden in welke mate de experts het (on)eens zijn met de aanbevelingen voor 
transparantie over personalisatie naar mediagebruikers, uit de eerste en tweede studierondes. 
De meeste respondenten gaan (helemaal) akkoord met de tien voorgelegde stellingen, privacy- 
en dataexperts van private mediaorganisaties zijn het vaakst (helemaal) oneens met bepaalde 
aanbevelingen (Figuur 1). Het principe van gegevensminimalisatie wordt unaniem positief 
beoordeeld (alleen data verzamelen die aantoonbaar nodig zijn voor de dienst of het product). 
Ook ‘informatie over wat een mediagebruiker mist als gevolg van personalisatie’ en 
‘duidelijkheid over gepersonaliseerde advertenties’ werden goed beoordeeld. Na diepere 
analyse van de antwoorden van respondenten bleek dat twee aanbevelingen niet inhoudelijk 
worden verworpen, maar er worden uitzonderingen bij bedacht: 

§ Garanties dat persoonsgegevens niet zonder meer doorverkocht worden (of als dat wel 
gebeurt, met apart toestemmingsverzoek); 

§ De mogelijkheid openhouden dat diensten zonder personalisatie aangeboden worden 
(behalve diensten die alleen in gepersonaliseerde vorm bestaan). 

 
We peilden over welke van dezelfde tien aanbevelingen volgens de experts onderlinge 
afspraken binnen de Vlaamse mediasector kunnen worden gemaakt (‘sectorbreed’). Dit is 
volgens de experts mogelijk voor de volgende, top drie aanbevelingen3: 

 
1 ‘Media’ zijn veelzijdige markten waar commerciële en publieke mediabedrijven en platforms zoals omroepen, 
uitgevers en internetbedrijven interageren met twee relevante zijden: adverteerders en ‘publiek’ bv. 
televisiekijkers, krantenlezers, radioluisteraars en internetgebruikers (Lindstädt, 2010). We benoemen in deze 
studie ‘publiek’, ‘consumenten’, ‘klanten’, en mensen die mediaproducten/-diensten ‘gebruiken’ – ‘gebruikers’ - 
van Vlaamse mediaorganisaties als ‘mediagebruikers’ (Picone, 2017). Dit onderzoek genereert geen kennis over 
de daadwerkelijke positie van mediagebruikers, experts beschrijven het ‘ingebeelde publiek’ (Litt, 2012). We 
bevragen experts om de waarde van persoonsgegevensverwerking te onderzoeken, vanuit het perspectief van 
mediaorganisaties. Kennis over mediagebruikers is uitgebreider in het huidige media-ecosysteem dan in het 
massamediatijdperk. Mediaorganisaties hebben een duidelijk beeld van de belangrijkste publiekskenmerken op 
basis van persoonsdata die zij verzamelen over hun publiek (bv. kijkpatronen). Dit betekent echter niet dat 
mediaorganisaties een volledig beeld hebben van mediagebruikers. *Vertaald uit het Engels, origineel 
gepubliceerd in: Van Buggenhout, N., Van den Broeck, W., & Ballon, P. (2020). Exploring the Value of Media 
Users’ Personal Information (PI) Disclosure to Media Companies in Flanders, Belgium. Mediální studia, 14(1), 
75–103. 
2 Overzicht bevraagde profielen in het expertpanel, zie annex 1. Disclaimer: In de bevindingen van dit rapport is 
geen inbreng van overheid, beleidsmakers, toezichthouders en middenveld (bv. consumentenorganisaties). 
3 Zie ook annex 2. 
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§ Op een gedeelde eerste plaats, beide gekozen door acht van dertien respondenten: het 
principe van gegevensminimalisatie (alleen data verzamelen die aantoonbaar nodig 
zijn voor de dienst of het product), en in het geval van gepersonaliseerde advertenties 
duidelijk maken dat hiermee betaald wordt voor gratis content; 

§ Ten tweede de aanbeveling dat een niet-gepersonaliseerd aanbod zonder verwerking 
van persoonsgegevens steeds mogelijk moet blijven. 

 
Het is volgens de experts weinig waarschijnlijk dat onderlinge afspraken worden gemaakt in 
de mediasector over de mogelijkheid om contentpersonalisatie in verschillende gradaties te 
verschaffen (drie van dertien respondenten). Nog onwaarschijnlijker is een sectorbrede 
afspraak omtrent het verduidelijken van wat een mediagebruiker niet te zien krijgt of mist 
als gevolg van personalisatie (één respondent).  
 
Welke andere onderlinge afspraken kan de mediasector nog maken over personalisatie en de 
verwerking van persoonsgegevens, bovenop aanbevelingen en afspraken omtrent transparante 
communicatie? Persoonsgegevens delen met overheden en partners moet verbonden worden 
aan voorwaarden, en marketing aan kinderen moet voorkomen worden (beide aangeduid door 
acht van dertien respondenten)4. Twee experts zijn het evenwel oneens met deze laatste stelling 
(privacyexpert bij private mediaorganisatie en een vertegenwoordiger van het data en 
maatschappij kenniscentrum).  
Een andere aanbeveling die op bijval kon rekenen: de beveiliging van persoonsgegevens moet 
in principe controleerbaar zijn door mediagebruikers (zeven van dertien respondenten). Ruim 
de helft van de experts is er eveneens van overtuigd dat de mediasector afspraken kan maken 
omtrent garanties op de beperking van het gebruik van persoonsgegevens bij 
bedrijfsovernames. Een zorgvuldige afweging van personalisatie kan filterbubbels en 
manipulatie van gedrag (‘dark patterns’) voorkomen (vier respondenten). De andere experts 
zijn neutraal ten aanzien van deze stellingen. De aanbeveling om prijsdiscriminatie te 
voorkomen, is het minst populair bij deze experts (geen enkele respondent beschreef waarom). 
Prijsdiscriminatie houdt bijvoorbeeld in dat de prijs van een product of dienst – zoals een 
vliegreis – automatisch wordt verhoogd voor terugkerende websitebezoekers of voor 
mediagebruikers met bepaalde marketingprofielen. Dit is een heikel punt voor 
consumentenorganisaties.5 
Volgens een van de experts is een aanvullende aanbeveling waarover onderlinge afspraken 
in de Vlaamse mediasector kunnen worden gemaakt: “Er zouden duidelijke, specifieke 
afspraken gemaakt moeten worden voor het delen van persoonsgegevens met adverteerders en 
andere commerciële spelers” (academicus in media, journalistiek, informatie en diversiteit). 
Eén expert uit commentaar op het idee om sectorbrede afspraken te maken: 

“Opletten met afspraken die enkel gelden voor de Vlaamse mediasector. Op die manier 
riskeren we het concurrentienadeel t.o.v. de techgiganten nog te vergroten. Maatregelen 
moeten voor alle verwerkers van persoonsgegevens gelden” (expert juridisch advies in 
pers en journalistiek). 

 
Ten slotte onderzochten we in hoeverre de experts het noodzakelijk achten dat 
mediaorganisaties bepaalde informatie verschaffen zodat mediagebruikers dit ervaren als 
transparante communicatie over de verwerking van persoonsgegevens voor 
personalisatiedoeleinden (Figuur 2). 

 
4 Zie ook annex 3. 
5 E.g.: BEUC, ‘Personalised pricing in the digital era’, note for the joint meeting between the OECD Competition 
Committee and the Committee on Consumer Policy on 28 November 2018, 
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2018)129/en/pdf  
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Figuur 1: Beoordeling aanbevelingen voor transparantie over personalisatie 
Aanbeveling Beoordeling Reden(en) waarom oneens 

 
Eens 

 
Neutraal 

 
Oneens 

Mediagebruikers moeten gewezen worden 
op de ‘trade-off’ die zij maken als ze data 
afstaan voor personalisatie. 

11 1 1 “‘trade-off’ lijkt te impliceren dat personalisatie ook negatieve kanten 
heeft, dit is niet per se het geval” (privacy expert bij private 

mediaorganisatie). 
Bij communicatie over de ‘trade-off’ moeten 
niet alleen de voordelen van een 
gepersonaliseerd media-aanbod genoemd 
worden, maar ook de risico’s van de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
mediagebruikers. 

11 0 2 “Het is de verantwoordelijkheid van mediabedrijven om deze risico's te 
beheren en te beperken, niet de verantwoordelijkheid van de gebruiker 

zelf” (privacy expert bij private mediaorganisatie). 
 

“Het is onmogelijk alle risico's te gaan opsommen die gepaard gaat met 
verwerking van persoonsgegevens. […] Je verkoopt ook geen product 
met de vermelding dat het mogelijks kapot kan gaan” (dataexpert bij 

private mediaorganisatie). 
Mediagebruikers moeten zelf een profiel 
aanmaken met een eenvoudige user interface 
om hun voorkeuren aan te geven. 

10 1 2 “Dit is een grote investering van eindgebruikers voor een dienst waar ze 
niet op zitten te wachten” (academicus in media, journalistiek, informatie 

en diversiteit). 
 

“Ik zou het echt een ambetante extra vinden, tenzij er 1 profiel is dat 
werkelijk voor alles werkt cf. HAT idee”  (academicus in innovatie, 

technologie en gebruikersonderzoek). 
Een niet-gepersonaliseerd aanbod zonder 
verwerking van persoonsgegevens moet 
steeds mogelijk blijven. 

12 0 1 “Voor sommige diensten is personalisatie een essentieel onderdeel van de 
dienst” (privacy expert bij private mediaorganisatie). 

Het principe van gegevensminimalisatie 
moet worden gerespecteerd: er worden 
alleen data verzameld die aantoonbaar nodig 
zijn voor de dienst of het product. 

13 0 0  

De mediagebruiker krijgt garanties dat de 
data niet verder worden vermarkt of gedeeld 
met derden. 

10 2 1 “Als dit wel het geval is, moet dit duidelijk vermeld worden en op een 
juiste wijze consent verkregen worden. Transparantie in wat er met de 

data gebeurt is belangrijk. Als data gedeeld wordt, moet dit medegedeeld 
worden” (dataexpert bij private mediaorganisatie). 
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Het moet voor de mediagebruiker duidelijk 
zijn welke gegevens precies tot welke 
aanpassingen in het aanbod leiden. 

11 1 1 “Haalbaarheid. Indien al technisch haalbaar, hoe krijg je dit verstaanbaar 
aangetoond aan de gebruiker? Veel gebruikers zitten daar niet op te 

wachten” (expert gegevensbescherming en privacy bij publieke 
omroeporganisatie). 

Het moet ook duidelijk zijn wat een 
mediagebruiker niet te zien krijgt of mist 
als gevolg van personalisatie. 

10 3 0  

In geval van gepersonaliseerde 
advertenties moet duidelijk gemaakt 
worden dat gratis content daarmee betaald 
wordt. 

11 2 0  

Personalisatie van content moet in 
verschillende gradaties mogelijk zijn; niet 
een alles-of-niets-keuze. 

9 2 2 “Indien het principe van data minimalisatie correct wordt toegepast, is 
het niet nodig om gradaties te voorzien. Wel moet er transparantie en 
controle zijn over de gebruikte gegevens” (privacy expert bij private 

mediaorganisatie). 
 
Figuur 2: Welke informatie is al dan niet noodzakelijk voor transparante communicatie6 

Informatie over… Hebbeding 
(‘must have’) 

Zou moeten Zou kunnen Niet (nu) 

Voorwaarden van het delen van persoonsgegevens bijvoorbeeld betreffende 
eigendom van persoonsdata, bewaring en vernietiging van de data, doorverkoop aan 

derden, dataverwerkingsdoeleinden, etc. 

Zes experts Zes experts   

Criteria op basis waarvan mediacontent/-diensten gepersonaliseerd worden Zes experts Vijf experts   
Voordelen van een gepersonaliseerd media-aanbod en de (toegevoegde) waarde van 

persoonsdata delen in ruil voor personalisatie voor mediagebruikers 
Vier experts Zeven experts   

Economische waarde van de verwerking van persoonsdata voor de mediaorganisatie   Zes experts Twee experts 
Andere, namelijk: “vraag-gedreven transparantienoden van verschillende groepen 

gebruikers zodat deze investering van de media niet voor niets is” (data en 
maatschappij kenniscentrum)” 

Eén expert    

 

 
6 Zie ook annex 4. 
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2. Waarde-uitwisseling tussen mediaorganisaties en mediagebruikers 
 

Hoe kunnen mediaorganisaties verifiëren of mediagebruikers de voordelen van een 
gepersonaliseerd media-aanbod daadwerkelijk ervaren als ‘waarde’ in ruil voor het delen van 
persoonsgegevens? De meeste experts denken dat hiervoor diepgaand onderzoek nodig is door 
onafhankelijke organisaties in de vorm van surveys, experimenten, bevraging en feedback van 
mediagebruikers, brainstormsessies en workshops, onderzoek van marketingacties, A/B-
testing, etc. Zo beschreven de respondenten bijvoorbeeld: 

§ “Een pilootproject […] de voordelen afwegen t.o.v. de gepercipieerde nadelen” (data 
en maatschappij kenniscentrum); 

§ “Dit is iets kwalitatiefs dat niet uit kwantitatieve data zichtbaar kan worden. […] een 
brede bevraging te houden bij mediagebruikers om echt te weten te komen hoe zij 
omgaan met het delen van persoonsgegevens aan mediabedrijven” (academicus in 
media, journalistiek, informatie en diversiteit); 

§ “Feedback vragen aan de gebruiker om na te gaan of er een meerwaarde is vergeleken 
met voor het delen [van persoonsgegevens]” (dataexpert bij private mediaorganisatie).  

 
Als een mediaorganisatie op een transparante wijze informatie verschaft over wat 
mediagebruikers in ruil krijgen voor het delen van persoonsgegevens, dan is het gebruik van 
de dienst volgens twee respondenten een indicatie dat mediagebruikers personalisatie als 
(meer)waarde ervaren. Volgens een andere respondent kan de toegevoegde waarde van 
personalisatie aangetoond worden a.d.h.v. de gebruikerservaring, bijvoorbeeld: 

“De gebruikers eerst laten ervaren wat het zou kunnen zijn, ze vervolgens terug naar de 
0 situatie brengen, indien er een reële waarde gepercipieerd wordt dan zouden er meer 
gebruikers geneigd zijn om te delen” (data en privacy expert bij private 
mediaorganisatie). 
 

Eén respondent had moeite met het hele idee van gebruikersonderzoek: “'Waarde' is niet te 
definiëren, mensen liggen er wakker van maar geven toestemming voor alle soorten cookies 
(1st en 3rd party cookies). Het is dus helemaal niet makkelijk om hier zelf onderzoek rond te 
voeren. Mensen zeggen 1 ding, maar doen iets helemaal anders.” 
 
Hoe kan je daarenboven een ongelijke waarde-uitwisseling voorkomen en beter evenwicht 
creëren tussen de voordelen voor mediagebruikers en de (meer)waarde voor mediaorganisaties 
van het verwerken van persoonsgegevens? Vooral data- en privacyexperts van private 
mediaorganisaties denken dat gebalanceerde databeschermingswetgeving (GDPR), 
privacyprincipes, transparantievoorwaarden, en controle op de toepassing daarvan vanzelf zal 
leiden tot een perfect evenwicht en trade-off-mechanisme. Volgens een andere respondent is 
er nood aan “representativiteit van alle stakeholders bij besluitvorming” (media 
kenniscentrum). Het delen van persoonsgegevens in ruil voor personalisatie moet bovendien 
een “eerlijke trade-off” zijn voor mediagebruikers7, bijvoorbeeld “hoe meer data door de 
gebruiker wordt vrijgegeven, hoe meer voordelen hij/zij krijgt” (academicus in mediastudies, 
communicatiewetenschappen en gebruikersonderzoek). 
Drie experts zijn eerder sceptisch t.a.v. de mogelijkheid om een ongelijke waarde-uitwisseling 
te voorkomen, zo wordt geargumenteerd: 

§ “Ik denk niet dat dit (evenwicht) kan in de beperkte mediamarkt van Vlaanderen. Ik 
denk daarom dat er eerder naar deugdelijkheid moet worden gekeken, wat zijn de 

 
7 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ‘verstrekte’ persoonsdata (vrijwillig gedeeld bv. leeftijd en geslacht), 
‘waargenomen’ data (bv. kijk- en leesgedrag, browsegeschiedenis, etc.) en ‘afgeleide’ persoonsdata (uit data-
analyse en markt-/gebruikersonderzoek door de mediaorganisatie). 
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waarden die onze media zelf naar voren schuiven en zullen garanderen die hun 
gebruikers beschermen” (data en maatschappij kenniscentrum); 

§ “Eerlijk gezegd denk ik niet dat dat kan. Er lijkt een consensus dat je ofwel betaalt met 
geld, ofwel met persoonlijke gegevens. De vraag is dan of die gegevens als een valuta 
kunnen gelden, en wat daarvan de mogelijke gevolgen kunnen zijn, en ook hoe 
mediabedrijven omgaan met die nieuwe valuta. […] De data moeten ook voor 
mediabedrijven (commercieel) interessant blijven om te hebben, waardoor telkens meer 
personalisatie zal nodig zijn, waardoor telkens meer data nog zal zijn” (academicus in 
media, journalistiek, informatie en diversiteit); 

§ “Voor de organisatie is er een economisch voordeel - dus geld - terwijl het voordeel 
voor de gebruiker niet direct in geld uit te drukken is” (dataexpert bij private 
mediaorganisatie). 

 
3. Bewustzijn mediagebruikers over de waarde van persoonsgegevens delen 

 
Wat vinden de experts van de stelling: “Als 99% van de gebruikers meteen accepteren klikt, 
waarom moeten we dan de knop voor acceptatie van alle cookies gelijk maken aan de knop 
voor aangepaste voorkeuren qua gebruikerservaring”? Enkele respondenten percipiëren deze 
stelling als paradoxaal en het rechtvaardigen/verschonen van ‘dark patterns’: 

§ “De reden van die 99% is misschien net omdat de andere knop niet opgemerkt wordt” 
(dataexpert bij private mediaorganisatie); 

§ “Een selffulfilling prophecy” (data en maatschappij kenniscentrum); 
§ “Ik denk dat we beter op zoek gaan naar een aangename manier voor de user om zijn 

werkelijke voorkeur door te geven” (academicus in innovatie, technologie en 
gebruikersonderzoek). 

 
De respondenten bevestigen dat de meerderheid van mediagebruikers cookie policies niet leest 
en meteen, gemakshalve op ‘accepteren’ klikt, verwijzend naar ‘consent fatigue’ en ‘privacy 
resignation’. De privacyvoorwaarden zijn vaak onduidelijk en moeilijk leesbaar, dit vraagt veel 
moeite van de mediagebruiker. Er is online daarenboven een overload aan cookie-aanvragen. 
Dit veroorzaakt cookiemoeheid/-ergernis bij mediagebruikers: 

§ “Ik klik zelf altijd op accept omdat ik geen zin heb om alles na te kijken […] bij veel 
producten (apps) heb je ook niet voldoende keuze - je kan de app alleen gebruiken als 
je allerlei dingen toestaat die je eigenlijk niet wil” (academicus in innovatie, technologie 
en gebruikersonderzoek); 

§ “Mensen klikken 'gemakshalve' op 'akkoord'. Knop van aangepaste voorkeuren ook niet 
per se een oplossing. Meer werk om aan te klikken en ook niet per se meer transparantie 
over de gevolgen van de voorkeuren” (expert juridisch advies in pers en journalistiek); 

§ “Cookie policies hebben hun doel voorbijgestreefd […] het druist in tegen de 
gebruikservaring, je krijgt situaties zoals vandaag. Mensen lezen het niet omdat het 
'storend' is” (dataexpert bij private mediaorganisatie). 

§ “Een luie stelling, zowel vanuit het perspectief van mediabedrijven als -gebruikers. Het 
klopt dat we op elke site nagenoeg dezelfde banners zien, en ja, ik klik ook achteloos 
op ‘accepteren’. Maar feitelijk is het aan mediabedrijven om die knop aantrekkelijker 
te maken en sneller duidelijk te maken waarvoor ze precies dient, net zoals het aan 
mediagebruikers is om de moeite te willen doen om dat te weten te willen komen; op 
beide vlakken knelt het schoentje volgens mij even erg” (academicus in media, 
journalistiek, informatie en diversiteit). 

 
Een andere respondent argumenteert bovendien: 
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“De 'wijsheid' achter de knoppen is belangrijk, en dat krijg je niet op een dergelijke 
'pop-up' uitgelegd; dat is een fundamenteler communicatie vraagstuk (voor de overheid 
vb., waar de GBA nu wel correct aan probeert te werken)” (gegevensbescherming en 
privacy expert bij publieke omroeporganisatie).8 

 
De experts benadrukken dat de keuzevrijheid van mediagebruikers gewaarborgd moet worden, 
uniformiteit in de vormgeving van de knoppen kan hiertoe bijdragen: 

§ “Voor die 1%” (data en privacy expert bij private mediaorganisatie); 
§ "Moet altijd mogelijk zijn, ook voor de 1%” (media kenniscentrum); 
§ “Om te voldoen aan onze wettelijke plichten en een vrije keuze te blijven waarborgen” 

(privacy expert bij private mediaorganisatie); 
§ “Gebruikers moeten zelf de keuze kunnen maken en ook bewust gemaakt worden dat 

er een alternatief is voor het meteen accepteren van alle cookies” (academicus in media 
studies, communicatiewetenschappen en gebruikersonderzoek). 

 
We onderzochten vervolgens in welke mate de experts het (on)eens zijn met de aanbevelingen 
over het vragen van toestemming voor cookies uit de tweede studieronde. De dertien experts 
zijn het unaniem eens dat taalgebruik in het cookieverzoek helder, juist en volledig moet zijn9. 
De meeste experts gaan akkoord dat er uitgebreid moet worden uitgelegd met welke partijen 
de cookiedata gedeeld worden (twaalf van dertien respondenten) en welke data gecapteerd 
worden (elf respondenten). Ruim de helft van de respondenten zijn het eens dat opties voor wel 
of niet accepteren van cookies uniform moeten worden weergegeven, met alle opties in 
dezelfde kleuren, knoppen, en dergelijke. Drie respondenten antwoordden neutraal. Een 
dataexpert bij een private mediaorganisatie is het helemaal oneens met deze stelling. 
 
De meningen zijn verdeeld wat betreft de stelling dat de default keuze altijd het niet accepteren 
van cookies moet zijn. Ongeveer de helft van de respondenten antwoordde ‘neutraal’ (twee 
academici, twee mediaprofessionals, en twee vertegenwoordigers van kenniscentra), vijf 
respondenten zijn helemaal akkoord (twee academici en drie mediaprofessionals), en een 
dataexpert bij een private mediaorganisatie is het helemaal oneens. 
 
De experts reageerden ook op de uitspraak uit de tweede ronde: “Het is problematisch als 
gebruikers alleen (of voornamelijk) geïnformeerd worden over de voordelen van 
personalisatie”. Zeven respondenten (meer dan de helft) waren het met de stelling eens, maar 
alleen de voordelen melden is geen probleem volgens de data en privacy experts van private 
mediaorganisaties. Een van deze respondenten beklemtoont echter “het is niet correct naar de 
eindgebruiker toe” (dataexpert bij private mediaorganisatie). Een academicus vindt dit niet 
problematisch, maar “nuance zou op zijn plaats zijn […] een taak van de overheid en 
onderwijs” (innovatie, technologie en gebruikersonderzoek expert).  
 
De experts die deze stelling wel problematisch vinden, beschrijven dat zowel de voordelen als 
de mogelijke risico’s en nadelen moeten gecommuniceerd worden, zodat mediagebruikers een 
geïnformeerde keuze kunnen maken (acht van dertien respondenten). Zo antwoordde een 
respondent: “Personalisatie is helemaal niet slecht, maar er is steeds een 'trade off', en daar zijn 
een aantal mediagebruikers zich nog niet altijd helemaal bewust van” (gegevensbescherming 
en privacy expert bij publieke omroeporganisatie). Volgens een respondent is dit slechts een 
deel van geïnformeerde toestemming (‘informed consent’), “user empowerment is key om hun 

 
8 Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Zie ook: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger  
9 Zie ook annex 5. 
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betrokkenheid, begrip te krijgen” (media kenniscentrum). Een andere respondent vermoedt dat 
de opdeling in voor- en nadelen te binair is: 

“Ik vind het twijfelachtig dat je mediabedrijven kunt opleggen om letterlijk nadelen van 
personalisatie mee te delen […] ik denk dat het meer in het midden ligt. Het gaat er wat 
mij betreft meer om dat alles wat er met de persoonsgegevens gebruikt duidelijker en 
helderder wordt meegedeeld op een neutrale manier” (academicus in media, 
journalistiek, informatie en diversiteit). 

 
Hoe kunnen mediaorganisaties uiteindelijk de datawijsheid van mediagebruikers verhogen, 
en in het bijzonder bewustzijn omtrent de waarde van het verzamelen en gebruik van 
persoonsgegevens? Een respondent argumenteert: 

“Ik denk niet dat je de 'slapende honden' wakker krijgt. Sommige mensen zijn hier mee 
bezig (terecht ook), maar anderen liggen er gewoon niet wakker van. Voor deze mensen 
gaat het echt niet helpen om dit nog uitdrukkelijker te gaan pushen” (dataexpert bij private 
mediaorganisatie). 

 
De meeste experts benadrukken het belang van transparante communicatie, mediaorganisaties 
moeten duidelijke, eerlijke en genuanceerde informatie verschaffen aan mediagebruikers: 

§ “Zowel over de gegevens die worden verzameld en de doeleinden als over de gevolgen 
van aangepaste voorkeuren” (expert juridisch advies in pers en journalistiek); 

§ “Wat ze met de data doen, maar ook waarom ze het doen. Er is niets mis met te 
bekennen aan gebruikers dat de data worden gebruikt om hen een 'betere ervaring' te 
geven, maar ook om de bedrijven te verrijken met 'een andere valuta'” (academicus in 
media, journalistiek, informatie en diversiteit); 

§ “Heldere, concrete informatie; niet puur theoretisch en academisch. Vb. waarde 
uitdrukken in inkomsten per jaar of per persoon per jaar” (zelfstandig consultant bij 
publieke en private mediaorganisaties, media en cultuur expert); 

§ “Toegankelijkere privacy policies” (privacy expert bij private mediaorganisatie); 
§ “Niet enkel de 'standaard' praatjes” (dataexpert bij private mediaorganisatie); 
§ “Tonen wat het verschil in beleving is met en zonder data gebruik” (data en privacy 

expert bij private mediaorganisatie). 
 
Enkele respondenten vinden ten slotte dat de overheid ervoor moet zorgen dat datawijsheid van 
mediagebruikers een grote rol krijgt/meer benadrukt wordt in het onderwijs, dit kan ook een 
taak zijn die vervuld kan worden door de publieke omroepen, “incl. VRT” (media 
kenniscentrum). Een andere respondent vult aan: “mediaorganisaties moeten dit gezamenlijk 
doen door een kenniscentrum te betrekken in het maken van een online en offline lespakket 
over personalisatie” (data en maatschappij kenniscentrum). 
 

4. Nieuwspersonalisatie versus ander vormen van personalisatie 
 
Elf van dertien experts vinden dat er andere normen gelden voor nieuwspersonalisatie dan 
voor personalisatie van andere mediacontent (bv. reclame). Nieuwspersonalisatie kan 
worden aangewend om de filterbubbel te doorbreken volgens de respondenten in het ja-kamp: 

§ “Informatie die een bepaalde persoon liever niet ziet toch te tonen” (academicus in 
innovatie, technologie en gebruikersonderzoek); 

§ “Personalisatie bij nieuws kan net aangewend worden om de bevolking een 
pluralistischer beeld te geven” (gegevensbescherming en privacy expert bij publieke 
omroeporganisatie). 
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Deze “sturing” is er altijd geweest, verduidelijkte een respondent: “personalisatie was eerst 
redactioneel en wordt nu deels doorgegeven aan een algoritme. Bij nieuwspersonalisatie werd 
van in het begin algoritmisch gewerkt” (data en maatschappij kenniscentrum). Andere 
respondenten verwijzen naar de maatschappelijke impact en meerwaarde van 
nieuwsvoorziening. Nieuws moet objectief zijn, burgers “omvattend” informeren en “ook 
informatie [tonen] die een bepaalde persoon liever niet ziet”.  
Reclame mag meer gepersonaliseerd zijn en dichter aanleunen bij de interesses en voorkeuren 
van mediagebruikers dan nieuws, maar “reclame moet restrictief geïnterpreteerd worden” 
(mediaprofessional, juridisch advies in pers en journalistiek).10 Een respondent vindt dat andere 
normen normaal zijn omdat het verschillende sectoren zijn. Een respondent vraagt zich af of 
andere/meer persoonlijke data worden gebruikt in een van de twee sectoren. Desalniettemin, 
“de grens tussen wat mediabedrijven en commerciële bedrijven 'weten' over gebruikers moet 
te allen tijde bewaard blijven” (academicus in media, journalistiek, informatie en diversiteit). 
Een respondent uit het nee-kamp argumenteerde dat ook advertenties goed gepersonaliseerd 
moeten worden, dus dat de normen niet moeten verschillen: “advertenties moeten gelinkt 
worden aan je voorkeuren en gedrag, net als het personaliseren van echte content” (dataexpert 
bij private mediaorganisatie). 
 
We peilden aansluitend wat er minimaal in de uitleg van verzameling en gebruik van 
persoonsgegevens voor gepersonaliseerde advertenties en gepersonaliseerd nieuws moet 
staan, opdat de mediagebruiker dit als transparante communicatie ervaart (Figuur 3). Meerdere 
respondenten benadrukken het belang van korte, duidelijke informatie in mensentaal, met 
heldere en ondubbelzinnige definities van begrippen. Het gebruik van jargon en juridische 
termen wordt afgeraden. “Zie GDPR, meer is niet per se beter: te veel info lezen, is niet 
aantrekkelijk” (expert juridisch advies in pers en journalistiek). De informatie moet 
overzichtelijk zijn, dit kan bijvoorbeeld in de vorm van “een tekening/visualisatie van wat er 
met de datastromen gebeurt” (data en maatschappij kenniscentrum). 
 
Figuur 3: Minimumvereisten voor transparante communicatie 

Gepersonaliseerde advertenties Gepersonaliseerd nieuws 
§ Type persoonsgegevens: welke data worden 

gedeeld 
§ Data collector(s): door wie worden data 

gebruikt 
§ Dataverwerkingsdoeleinden: type 

persoonsgegevens gelinkt aan gebruik 
§ Bewaringstermijn: hoe lang worden data 

opgeslagen/gebruikt, wanneer verwijderd 
§ Delen/vermarkten van persoonsgegevens 

aan derden (indien van toepassing) 
§ Voordelen voor de mediagebruiker, 

mediaorganisatie, en andere commerciële 
spelers 

§ Mogelijke risico’s en nadelen voor de 
mediagebruiker 

§ Gevolgen en impact van persoonsgegevens 
(niet) delen 

§ Economische waarde: “Data is in dit geval 
een soort ‘munt’, waar verschillende 
bedrijven geld mee verdienen” 

§ Type persoonsgegevens gelinkt aan 
dataverwerkingsdoeleinden 

§ Data collector(s) 
§ Bewaringstermijn 
§ Personalisatiecriteria: “Hoe komt 

het gepersonaliseerde nieuwsaanbod 
tot stand, op basis van welke 
gegevens en parameters” 
(academicus in media studies, 
communicatiewetenschappen en 
gebruikersonderzoek) 

§ Voordelen voor de mediagebruiker 
en mediaorganisatie 

§ Mogelijke risico’s en nadelen voor 
mediagebruikers: bv. filter bubbel 

§ Gevolgen en impact van 
persoonsgegevens niet delen: “wat de 
gebruiker meer en beter krijgt dan 
wanneer je geen data” (dataexpert bij 
private mediaorganisatie) 

 
10 We hebben in deze studie niet verder gespecifieerd naar politieke reclame en marketing. 
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(gegevensbescherming en privacy expert 
bij publieke omroeporganisatie) 

§ Opt-out: “Hoe personalisatie kan 
uitgeschakeld worden” (privacy 
expert bij private mediaorganisatie) 

 
5. Betalen met data 

 
In de tweede studieronde waren de meningen over het idee van ‘betalen met data’ verdeeld. 
Hoewel sommigen aanvoerden dat de formulering ‘betalen met data’ juridisch incorrect is, 
gaven anderen aan dat in de praktijk ‘gratis’ content wordt betaald met persoonsgegevens. We 
onderzochten bijgevolg tijdens deze laatste studieronde of de experts vinden dat 
mediaorganisaties stelling moeten innemen in deze discussie, en hoe ze die stellingname dan 
het best expliciteren in hun communicatie naar mediagebruikers. 
 
Enkele respondenten nemen een duidelijke ‘voor niets gaat de zon op’ positie in en 
problematiseren het gebruik van de term ‘gratis’, mediaorganisaties moeten expliciteren naar 
mediagebruikers dat data delen in ruil voor content wel een vorm van ‘betalen’ is: 

§ “Content is (bijna) nooit gratis: er worden altijd gegevens van je surfgedrag in een 
database opgeslagen, waardoor je altijd 'betaalt' met data” (academicus in media, 
journalistiek, informatie en diversiteit); 

§ “De mediagebruiker moet ook beseffen dat 'gratis' niet bestaat. Facebook is niet (ik 
herhaal: niet) gratis voor een gebruiker” (gegevensbescherming en privacy expert bij 
publieke omroeporganisatie); 

§ “Gratis bestaat niet, ergens moeten er inkomsten gehaald worden” (data en privacy 
expert bij private mediaorganisatie). 

 
Er wordt door de respondenten dus op gewezen dat businessmodellen duidelijk gemaakt 
moeten worden aan de gebruiker: “het moet duidelijk zijn wat het business model is van de 
verschillende mediaorganisaties zonder exact de werkelijke prijs te berekenen” (media 
kenniscentrum). 
 
Een respondent ziet geen graat in de verwoording “’gratis’ content in ruil voor 
persoonsgegevens” en argumenteert dat mediaorganisaties deze stellingname reeds 
ruimschoots communiceren (dataexpert bij private mediaorganisatie). Een respondent 
bevestigt dat mediagebruikers in de praktijk wel betalen met hun data, maar mediaorganisaties 
moeten deze stellingname niet te veel expliciteren, “uiteindelijk betaalt de gebruiker voor 
gebruiksgemak en hier hoort nu eenmaal de verwerking van gegevens aan vast” (dataexpert bij 
private mediaorganisatie). Volgens twee experts moet deze stelling niet verplicht sectorbreed 
worden aangenomen, maar mediaorganisaties kunnen op individueel vlak wel informatie 
verschaffen over het business model en de financiering (inkomsten): 

§ “Advertentie inkomsten maken een essentieel onderdeel uit van de bedrijfsvoering, 
maar respect voor privacy staat hierin centraal” (privacy expert bij private 
mediaorganisatie); 

§ “Financiering kan ver leiden (in welke mate tellen belastingen mee), het moet duidelijk 
zijn wat het business model is van de verschillende mediaorganisaties zonder exact de 
werkelijke prijs te berekenen” (media kenniscentrum). 

 
Andere experts beklemtonen opnieuw het belang van duidelijke en transparante communicatie 
over het type persoonsgegevens dat wordt gedeeld, de (toegevoegde) waarde en voordelen die 
mediagebruikers in ruil krijgen, mogelijke risico’s en nadelen voor mediagebruikers, en 
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voordelen voor mediaorganisaties/derden. Een respondent roept ten slotte op om de dichotomie 
te nuanceren: 

“Het is verstandiger om de maatschappelijke of persoonlijke meerwaarde uit te leggen als 
mediaorganisatie zowel met betrekking tot reclame als inhoud. Het idee van data afstaan 
kan ook veel genuanceerder als licentie op gebruik of zoals SOLID met dynamische 
toegang en gedistribueerd” (data en maatschappij kenniscentrum).11 

 
6. Conclusie 

 
Doorheen deze hele laatste ronde van het onderzoek wordt door respondenten benadrukt dat 
uitleg over de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens belangrijk is, communicatie 
naar mediagebruikers moet helder, concreet, correct, en beknopt zijn. Dit kwam ook in 
eerdere rondes terug. We zijn in de tweede en derde studieronde in het bijzonder dieper 
ingegaan op cookieverzoeken, waarvoor door de experts steevast aanbevolen wordt dat 
uitgebreid uitgelegd moet worden met welke partijen de cookiedata gedeeld worden. Die laatste 
aanbeveling komt ook steeds terug als het om personalisatie voor andere mediaproducten of -
diensten gaat. Meer gebruikersonderzoek (door onafhankelijke instanties) is nodig om te 
achterhalen wat precies heldere uitleg is voor welke doelgroepen, en hoe die uitleg beknopt 
weergegeven kan worden. 
 
Een andere rode draad die door de tweede en derde ronde van dit onderzoek loopt, is dat 
nieuwspersonalisatie volgens de meeste experts aan andere normen moet voldoen dan 
personalisatie voor andere mediaproducten of -diensten, of advertenties. In het bijzonder wordt 
benadrukt dat nieuws objectief en omvattend moet zijn, en ook informatie moet brengen die 
mensen misschien niet willen horen. Doordat de tweede en derde ronde plaatsvonden in het 
coronajaar 2020, vermoeden we enige invloed daarvan op deze nadruk op het maatschappelijk 
belang van brede nieuwsvoorziening. 
 
In deze laatste ronde bleek dat volgens experts bij personalisatie de businessmodellen van 
‘gratis’ diensten beter uitgelegd moeten worden; een belangrijke en concrete uitwerking van 
het concept ‘transparantie’. Vooral moet bij personalisatie goed duidelijk gemaakt worden naar 
wie de data gaan. 
 
Het onderzoek begon met de resultaten van een rondetafelgesprek in februari 2019, waarbij 
één van de opvallendste aanbevelingen was om begrijpelijker uit te leggen aan mediagebruikers 
wat de voordelen van personalisatie zijn in de media. In de loop van dit onderzoek is dit, 
zoals hierboven aangegeven, verder gespecificeerd naar verschillende normen voor 
verschillende typen mediacontent of -diensten. De vraag die verder opkwam is of er ook 
uitgelegd moet worden wat de nadelen en risico’s zijn van het delen van persoonsgegevens. 
Aan dit onderzoek deden zowel felle voorstanders als tegenstanders daarvan mee. We hebben 
over het vermelden van zowel voordelen als nadelen voor de mediagebruiker dus geen 
consensus kunnen bereiken. We hebben evenwel heel diverse argumenten geregistreerd, dit 
was een meerwaarde voor het onderzoek. De voordelen van personalisatie en risico’s van het 
delen van persoonsgegevens voor mediagebruikers zijn niet tegen elkaar af te wegen, risico’s 
zijn niet hetzelfde als nadelen. De risico’s moeten hoe dan ook beperkt worden door de 
mediaorganisatie. De huidige regulering suggereert echter dat mediagebruikers voordelen 
afwegen tegen risico’s, dat is fundamenteel problematisch (Draper & Turow, 2019)12. 

 
11 https://solid.mit.edu/  
12 Draper, N. A., & Turow, J. (2019). The corporate cultivation of digital resignation. New Media & Society, 21(8), 
1824–1839. https://doi.org/10.1177/1461444819833331 
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Waarover zijn dan wel precies afspraken te maken binnen de sector (‘sectorbreed’)? 

§ Gegevensminimalisatie; 
§ Duidelijkheid over gepersonaliseerde advertenties, in het bijzonder over waar de data 

naartoe gaan (door wie wordt de data verwerkt), maar ook om te voldoen aan andere 
GDPR-vereisten: welke data worden verzameld, waarvoor, met welk doel? 

§ Voorwaarden waaronder persoonsdata door mediagebruikers gedeeld worden en de 
criteria op basis waarvan gepersonaliseerd wordt; 

§ Voorwaardelijkheid van het delen van persoonsgegevens met overheden en partners; 
§ Beperking van het gebruik van persoonsgegevens bij overnames. 

 
De laatste aanbeveling verdient wellicht nadere beschouwing, aangezien de waarde van een 
mediaorganisaties steeds meer bepaald wordt door de waarde van de data die zij beheert13. 
 
  

 
 
13 Glikman, P., & Glady, N. (2015, 14 October). What’s the Value of Your Data? [Blog post]. Retrieved from 
https://techcrunch.com/2015/10/13/whats-the-value-of-your-data/  
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Appendices 
 
Annex 1: Overzicht bevraagde profielen in het expertpanel 

1. Academicus met expertise in media studies, communicatiewetenschappen en 
gebruikersonderzoek 

2. Academicus met expertise in media, journalistiek, informatie en diversiteit 
3. Academicus met expertise in nieuwe media, technologie en gebruikersonderzoek 
4. Academicus met expertise in innovatie, technologie en gebruikersonderzoek 
5. Mediaprofessional, expert in gegevensbescherming en privacy bij een publieke 

omroeporganisatie 
6. Mediaprofessional, privacy expert bij een private mediaorganisatie 
7. Mediaprofessional, dataexpert bij een private mediaorganisatie 
8. Mediaprofessional, dataexpert bij een private mediaorganisatie 
9. Mediaprofessional, expert in data en privacy bij een private mediaorganisatie 
10. Mediaprofessional, gespecialiseerd in media en cultuur (zelfstandig consultant bij 

publieke en private mediaorganisaties) 
11. Mediaprofessional, juridisch advies in pers en journalistiek 
12. Vertegenwoordiger van een kenniscentrum gespecialiseerd in privacy, data en 

maatschappij 
13. Vertegenwoordiger van een kenniscentrum (mediasector), gespecialiseerd in TV en 

internetstudies 
 
Annex 2: Van aanbevelingen naar sectorbrede afspraken in de mediasector 
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Annex 3: Andere onderlinge afspraken in de mediasector over personalisatie en de 
verwerking van persoonsgegevens 

 
 
Annex 4: Transparante communicatie over de verwerking van persoonsgegevens voor 
personalisatiedoeleinden 
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Annex 5: Aanbevelingen voor het vragen van toestemming voor cookies 
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