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Winnaars Big Brother Awards bekend 
Prijs voor grofste privacyschenders uitgereikt

Woensdagavond 9 maart, worden vanaf 20.00 uur de grootste privacymissers van het afgelopen 
jaar bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Big Brother Awards 2010. Uit twaalf 
genomineerden heeft de onafhankelijke jury vier winnaars gekozen: Ivo Opstelten, Trans Link 
Systems, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Deep Packet Inspection. Trans 
Link Systems lijkt ook de Publieksprijs te winnen. Er is ook goed nieuws. Rop Gonggrijp wint de 
Winston Award, de positieve oeuvreprijs vanwege zijn jarenlange inzet voor privacybescherming. 

De winnaars
De prijzen worden uitgereikt in vier categorieën. Personen: Ivo Opstelten vanwege het voorstel 
om automatisch gescande kentekens vier weken te bewaren. Na een hard oordeel van het College 
Bescherming Persoonsgegevens over twee politiekorpsen die verdachte kentekens bewaarden, 
besloot de minister van Veiligheid en Justitie dit illegale gedrag te belonen in plaats van te eisen 
dat zijn wetshandhavers de wet naleefden. Bedrijven: Trans Link Systems en de grootste OV-
bedrijven vanwege het doorzetten van de OV-chipkaart – en zelfs kijken of het ook als 
betalingsmiddel kan worden gebruikt – terwijl de kaart onherstelbaar kapot is. Overheid: het 
ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de huisbezoeken door pandbrigades 
en zelfs het lanceren van een wetsvoorstel waarbij alle uitkeringsgerechtigden worden verplicht 
huiscontroles te ondergaan, ook zonder concrete verdenking van fraude. Voorstellen: Deep 
Packet Inspection, een permanente internettap op al het verkeer van alle Nederlandse 
internetters. Ondanks flagrante strijd met het recht op briefgeheim onderzoekt het ministerie van 
Veiligheid en Justitie de inzet van deze techniek.

De jury 
Deze winnaars 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. 

Kiezen Nederlanders Trans Link Systems tot winnaar Publieksprijs?
Dinsdag 8 maart kan het publiek nog van zich laten horen tegen privacyschendingen. Via 
www.bigbrotherawards.nl wordt gestemd voor de Publieksprijs. Het ziet er sterk naar uit dat Trans 
Link Systems woensdag ook deze prijs zal winnen vanwege de privacymissers rondom de OV-
chipkaart.

Rop Gonggrijp wint de positieve Winston Award
Bits of Freedom wil mensen ook inspireren om zich in te zetten voor een vrijere samenleving. 
Daarom reikt de organisatie zelf ook een positieve privacy-prijs uit: De Winston Award. Dit jaar 
gaat de prijs naar Rop Gonggrijp. Hij zet zich met zijn technologische kennis en politieke 
gedrevenheid al jarenlang in voor privacy, o.a. door zijn werk voor 'Wij vertrouwen stemcomputers 
niet' waarmee hij opkomt voor het stemgeheim. Met zijn unieke combinatie van passie, 
vasthoudendheid en moed inspireert hij velen. Dat maakt hem volgens Bits of Freedom een 
terechte winnaar.
 
Sprekers
In een uitverkocht Pakhuis de Zwijger presenteert cabaretier Thomas van Luyn (o.a. bekend van 
de Mike & Thomas Show) het awardsgala. Speciale gasten zijn slachtoffer van identiteitsfraude 
Mark Sedney en security-expert Jeroen van Beek.

http://www.bigbrotherawards.nl/


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 mede 
mogelijk gemaakt door Pakhuis de Zwijger, de NLnet Foundation en ontwerpbureau Largetosti.

--

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
– Voor vragen over de Big Brother Awards en Bits of Freedom kunt u contact opnemen met  Daphne van der 
Kroft (daphne.vanderkroft@bof.nl / 06 – 42 80 09 68) en Axel Arnbak (axel.arnbak@bof.nl     / 06 - 24 53 44 40)
– Juryrapport Big Brother Awards 2010: https://www.bigbrotherawards.nl/wp-
content/uploads/2011/02/bba2010-juryrapport-WEB-FINAL.pdf     (PDF).
– Meer informatie over de Big Brother Awards: www.bigbrotherawards.nl
– Meer informatie over Bits of Freedom: https://www.bof.nl/over-ons/
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