
P R I V A C Y E N C Y B E R S E C U R I T Y

‘Corona-appdreigt temislukken
door enormehaast vankabinet’

Stijn vanGils
Amsterdam

Binnen krap vier dagen het fundament
voor eenapp in elkaar sleutelendie ver-
spreiding van het coronavirusmoet te-
gengaan. Zorgminister Hugo de Jonge
wil met een bliksemtender de ‘denk-
kracht inNederlandaanboren’.Maardat
kanaverechtsuitpakken,waarschuwen
experts. Het ongekend korte tijdspad
werkt onbetrouwbaarheid in de hand,
waardoormindermensenzo’n appzul-
lendownloaden.

Het kabinet ziet corona-apps voor de
mobiele telefoon als ‘enige mogelijk-
heid’ omde economieweer geleidelijk
vanhetslot tehalen.Er isgeentijdtever-
liezen, dus riepDe Jonge afgelopen za-
terdag bedrijven op hun plannen voor
‘slimmetechnologieëntegenhetcorona-
virus’ in te sturen.

OntwikkelaarskregenslechtsdePaas-
dagen de tijd. De deadline ommet een
voorstel tekomenisgepriktopvandaag

12.00uur. Inschrijverswordtgevraagdof
ze hun oplossing op 18 april klaar heb-
ben voor een publieke proef. En of die
voor het einde van dezemaand gereed
is voorproductie.

‘Ikbegrijpdathetkabinetonderhoge
druk staat omde economie weer draai-
ende te krijgen en dat het tegelijkertijd
hetcoronaviruswilbestrijden,maardeze
aanpak is te kort door de bocht’, zegt
MarcoWoesthuis, arts enoprichter van
OpenHealthHub,eenplatformwaarmee
artsenenonderzoekerspatiëntdatamet
elkaar delen. ‘Ik ben bang dat er straks
eenappuitkomtdienietaanonzeeisen
voorprivacyvoldoet,maardatweervan-

Parlementariërs
drongen vorige
week in debat met
De Jonge aan op een
openbare broncode

Het korte tijdspadwerkt onbetrouwbaarheid in dehand,waarschuwen experts

wegedecrisisnietteminvoorkiezen.Dat
zou een knieval zijn.’ Om invloed uit te
kunnen oefenen is hij van plan zelf op
onderdelen een voorstel in te dienen.

Ook privacyorganisatiesmaken zich
zorgen. ‘In de aanbesteding is geen re-
keninggehoudenmeteenaantalbelang-
rijke voorwaarden’, zegt Rejo Zenger,
beleidsmedewerker van privacyorgani-
satieBitsofFreedom. ‘Zohoeftdebron-
code van de app niet openbaar te zijn,
waardoor niemand kan controleren of
de app ook echt doet wat-ie belooft. Als
de apps straks niet aan onze eisen vol-
doen, zullen we er keihard campagne
tegen voeren.’

Parlementariërsdrongenvorigeweek
indebatmetDe Jongeaanopeenopen-
barebroncode.Deministerzei toenzich
te kunnen vinden in zulke transparan-
tie-eisen.Diehebbenookprioriteit, vindt
CarelMackenbach,medeoprichter van
hetdataversleutelingsbedrijfSecretHub.
‘Hetvertrouwenvanburgers indeITvan
deoverheidisnieterggroot.Daaromkun

jenietmistigzijnoverhoedeappwerkt.
Deonderliggendecodemoetomdie re-
denvolledigopenbaar,dusopensource,
zijn.’
Mackenbach verwacht dat de soft-

warecodevaneenveelbesprokenappals
dezedoortallozesoftwareontwikkelaars
vanatotzwordtnageplozenalsdieopen
source zou zijn. ‘Je krijg er dan ineens
zoveel denkkracht bij. Potentiële bevei-
ligingsproblemenkomenhierdoor veel
sneller aanhet licht.’
Het kabinet stuurt aan op twee ver-

schillende apps: één die burgers helpt
symptomen van een besmetting met
hetvirusbij tehoudeneneenanderedie
mensen informeertwanneer zecontact
hebben gehadmet iemand die besmet
blijkt tezijn.Vooraldezezogehetenvolg-
app roept argwaan op. Het houdt in
datmensen op grote schaal pro-actief
bij gaan houden bij wie ze in de buurt
komen.
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Tochkanzo’nappwelwerkenzon-
derdeprivacyaantetasten,zeggen
verschillende specialisten. Mits
aan een reeks voorwaardenwordt
voldaan.
Bijvoorbeeld het gebruik van

bluetooth in plaats van gps, zegt
hoogleraar datamanagement Pe-
ter Boncz van het Centrum voor
Wiskunde&Informatica.Daardoor
blijftde locatievandetelefoonon-
bekend.OokpleitBonczvoor iden-
tificatienummersdie alleenopde
telefoon worden opgeslagen, en
dusniet op een centrale server.

Hetkabinet zegt te strevennaar
een systeemdathierop lijkt.Maar
op dit moment is een dergelijke
oplossing technisch nog nietmo-
gelijk, vanwegebeperkingen inde
besturingssystemen vanmobiele
telefoons. Apple (iOS, iPhone) en
Google(Android)beloofdensamen
te werken omhun systemen hier-
voor aan tepassen.
‘Maar die aanpassingen zijn

waarschijnlijkpas inmeibeschik-
baar. Dat maakt de tijdslijn van
deze aanbesteding gewoonweg
belachelijk’, zegt BertHubert, op-
richtervanPowerDNS,eenbedrijf
datdienstenaaninternetproviders
levert. Samen met enkele colle-

ga-bedrijvenwil hij niettemin in-
schrijven op een deel van de aan-
besteding.
Potentiële inschrijver Pit Jans-

sen,medeoprichter van demedi-
sche appMedApp, vreest dat het
ministerieeigenlijkaleenpartijop
het oog heeft. OokHubert speelt
met die gedachte. ‘Maar voor zo-
ver bijmij bekend is er geenenke-
le partij die sterk voor de troepen
uitlooptenzijnappalvolledigklaar
heeft staan.’

c Vervolg van pagina 1

“
‘Het vertrouwen
vanburgers inde
IT vandeoverheid
is niet erg groot.
Daaromkun jeniet
mistig zijn over
hoede appwerkt’
Carel Mackenbach
medeoprichter van het data-
versleutelingsbedrijf SecretHub
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