Nominaties voor Big Brother Awards bekend
Vandaag start verkiezing Publieksprijs
Amsterdam, 23 februari 2011 – Twaalf genomineerden maken kans op een Big Brother Award, de
prijs voor de grofste privacyschenders van het afgelopen jaar. De winnaars worden bekend
gemaakt op 9 maart, tijdens een awardsgala in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Vanaf vandaag
start de periode waarin het Nederlandse publiek kan stemmen voor de Publieksprijs.
De nominaties
In de categorie bedrijven zijn genomineerd: ABN AMRO voor het inzetten en verstoppen van
spyware, zelfs nadat de bank eerder door een onderzoeksbureau op de vingers werd getikt. TNO
vanwege het ontwikkelen en testen van 'Hostile Intent Technology' om 'verdacht' gedrag met
camera's op te sporen aan de hand van een zeer breed scala aan verdachte gedragingen, zoals
het dragen van een dikke jas. En Trans Link Systems
en OV-bedrijven vanwege het doorzetten van de OV-chipkaart, ondanks de
vele constateringen dat de kaart onherstelbaar kapot is.
In de categorie overheid zijn genomineerd: De Belastingdienst wegens de verplichting aan
ZZP'ers om hun Burger Service Nummer te publiceren. De Nederlandse Zorgautoriteit vanwege
de verplichting voor psychiaters om diagnostische gegevens op declaraties te vermelden. Het
Openbaar Ministerie omdat zij met sleepnetacties wil achterhalen wie bepaalde nieuwsartikelen
heeft gelezen. En het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de huiscontroles
door pandbrigades en de komende uitbreiding van die praktijk, waarbij alle uitkeringsgerechtigden
worden verplicht huiscontroles te ondergaan.
In de categorie voorstellen zijn genomineerd: het onderzoek naar de inzet van Deep Packet
Inspection, een permanente internettap op het verkeer van alle Nederlandse internetters. En
SLIM Prijzen vanwege het registreren van ritgegevens van automobilisten: het rekeningrijden in
een nieuw jasje.
In de categorie personen zijn genomineerd: De gebruikers van Facebook vanwege het
schenden van privacy van hun eigen vrienden. Minister van Justitie Ivo Opstelten vanwege het
voorstel om gescande kentekens vier weken te bewaren. En tot slot de Haarlemse wethouder
Rob van Doorn voor het verplicht aan- en afmelden van parkerend bezoek.
De jury
Deze nominaties zijn door een deskundige jury geselecteerd uit inzendingen van het Nederlandse
publiek. De jury bestaat uit publiciste Karin Spaink (voorzitter), journaliste en Radar-presentatrice
Antoinette Hertsenberg, professor Media- en Telecommunicatierecht Nico van Eijk, Computer
Science onderzoekster Melanie Rieback en journalist Bart de
Koning. De jury heeft haar keuze volledig onafhankelijk gemaakt.
De Publieksprijs
Ook het publiek kan iets terug doen tegen de grofste privacyschendingen. Via
www.bigbrotherawards.nl kan iedereen stemmen wie in zijn ogen de privacy het meest heeft
geschonden. Aan de persoon of instelling die de meeste stemmen krijgt, zal tijdens de Big Brother
Awards de Publieksprijs worden uitgereikt .
Het programma
Cabaretier Thomas van Luyn (o.a. bekend van de Mike & Thomas Show) zal het awardsgala
presenteren. Speciale gasten zijn slachtoffer van identiteitsfraude Mark Sedney en security-expert
Jeroen van Beek.
Over de Big Brother Awards
Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom organiseert de Big Brother Awards. De prijs vraagt op een
vrolijke manier aandacht voor privacymissers en geeft een overzicht van de toestand van dit
grondrecht in 2010. Deze zevende Nederlandse editie van de Big Brother Awards wordt

georganiseerd in samenwerking met Pakhuis de Zwijger.
-Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
– Voor vragen over de Big Brother Awards, Bits of Freedom, de uitgebreide juryoverwegingen en
interviewaanvragen met sprekers en juryleden, kunt u contact opnemen met Daphne van der Kroft
(daphne.vanderkroft@bof.nl / 06-42 80 09 68)
– Meer informatie over de Big Brother Awards: www.bigbrotherawards.nl en Bits of Freedom:
www.bof.nl
– De volledige tekst van het Juryrapport Big Brother Awards 2010 staat aanstaande vrijdag op:
www.bigbrotherawards.nl

