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Onderzoek: Online privacy
en sleepwet
Publicatiedatum: 31 oktober 2017

Over dit onderzoek
JijVandaag, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 5.000 jongeren van 12 tot en met 24
jaar. Aan dit online onderzoek, dat werd gehouden van 13 tot en met 23 oktober 2017,
deden 584 jongeren mee.
De uitslag van de peiling is na weging representatief voor vier variabelen, namelijk
leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en spreiding over het land.

Samenvatting
Onderzoek: Verdeeldheid over ‘sleepwet’
Er is verdeeldheid over de invoering van de zogenoemde ‘sleepwet’, blijkt uit
onderzoek van EenVandaag dat half oktober is gehouden. Van de 23.000
deelnemers is 49 procent tegen invoering van de wet en 40 procent voor.
Tegenstanders geven onder andere aan dat de bewaarplicht van drie jaar te lang
is en vinden dat als ze nergens van verdacht worden ze ook niet gevolgd mogen
worden. Voorstanders vinden dat de wet er moet komen om de veiligheid van de
Nederlandse samenleving te handhaven.
Jongeren tegen, ouderen voor
Een opvallend verschil is er tussen jong en oud: waar ouderen met name de
veiligheid van de samenleving voorop stellen en dus voorstander zijn van de wet,
stellen jongeren - die in meerderheid tegen zijn – hun eigen privacy voorop.
De grootste groep (58%), zowel een meerderheid van jongeren als ouderen, ziet
het liefst wel dat er over dit onderwerp een referendum komt.
Veiligheidsgevoel blijft gelijk
EenVandaag peilt al langer het veiligheidsgevoel in Nederland en dit ligt door de
jaren heen gemiddeld rond de 85 procent. Het grootste deel van de mensen
voelt zich dus veilig. Aanslagen hebben wel enige impact; zo zie je dat het
veiligheidsgevoel daalde na de aanslagen in Berlijn.

!

2!

De uitslagen van dit onderzoek worden vanavond door Gijs Rademaker
gepresenteerd in de aftrap van het programma Hunted, vanavond om 20:25 uur
te zien op NPO3.
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2. Veiligheid in Nederland
Als je kijkt naar je eigen gedrag: sinds de aanslagen in de afgelopen
jaren ben ik…
Waakzamer dan daarvoor:

30%

Ongeveer even waakzaam:

69%

Minder waakzaam dan daarvoor:

1%

Weet niet / geen mening:

0%

Zijn er openbare plekken waar je je sinds de aanslagen de afgelopen jaren
minder op je gemak voelt?
Ja:

29%

Nee:

67%

Weet niet / geen mening:

4%

Zijn er bepaalde evenementen in Nederland waar je graag naartoe zou
gaan, maar die je nu ontwijkt vanwege de kans op een terroristische
aanslag?
Ja:

8%

Nee:

91%

Weet niet / geen mening:

1%

Zijn er bepaalde vakantiebestemmingen waar je graag naartoe zou
gaan, die je nu ontwijkt vanwege de kans op een terroristische aanslag?
Ja:

26%

Nee:

72%

Weet niet / geen mening:

2%
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3. Cameratoezicht en privacy
Het gebruik van cameratoezicht neemt de laatste jaren toe.
Vind jij het over het algemeen een goede of een slechte zaak dat er
steeds meer cameratoezicht komt in Nederlandse straten?
Een goede zaak:

79%

Een slechte zaak:

12%

Weet niet / geen mening:

9%

Heb je er zelf bezwaar tegen dat je op straat door camera’s wordt
vastgelegd in bijvoorbeeld een uitgaans- of winkelgebied?
Daar heb ik wel bezwaar tegen:

14%

Daar heb ik geen bezwaar tegen:

83%

Weet niet / geen mening:

3%

Je moet kiezen: met welke van onderstaande stellingen ben jij het ‘t
meest eens?
'Bij de bestrijding van criminaliteit in Nederland mogen er concessies gedaan
worden aan de privacy van burgers.':

62%

'Het bestrijden van criminaliteit in Nederland mag op geen enkele manier ten
koste gaan van de privacy van burgers.':

31%

Weet niet / geen mening:

7%
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4. Online data en sleepwet
Stel dat de politie- en veiligheidsdiensten jouw dataverkeer op internet in de
gaten houden.
Zou jij daar wel of geen problemen mee hebben?
Daar zou ik wel problemen mee hebben:

59%

Daar zou ik geen problemen mee hebben:

37%

Weet niet / geen mening:

4%

Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (WIV) van kracht, ook wel de ’sleepwet’ of ‘aftapwet'
genoemd. Inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen de bevoegdheid om op
grotere schaal dataverkeer te onderscheppen. Het gaat bijvoorbeeld om
telefoon-, mail- en internetgegevens. Ook mogen geautomatiseerde apparaten
(bijvoorbeeld smart-tv’s, auto's) gehackt worden. Grootschalig afluisteren mag
alleen na toestemming van de minister.
Volgens het kabinet is deze nieuwe wet nodig ter bescherming van de nationale
veiligheid tegen bijvoorbeeld terrorisme en cyberaanvallen.
Critici stellen dat de wet te ver gaat en de privacy van onschuldige burgers
schendt. Zo kan bijvoorbeeld een hele woonwijk worden afgeluisterd, als daar
een verdacht persoon zou wonen. De verzamelde data mogen met buitenlandse
inlichtingendiensten worden gedeeld en hoeven pas na drie jaar te worden
weggegooid.
Ben je voor of tegen de nieuwe ‘Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten’?
Voor:

24%

Tegen:

53%

Weet niet / geen mening:23%
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Referendum ‘aftapwet' of ‘sleepwet’
Er wordt komend jaar waarschijnlijk een referendum gehouden over de
‘aftapwet’. De wet is al aangenomen, maar als bij dat referendum de
opkomstdrempel van 30 procent gehaald wordt moet de Tweede Kamer zich
opnieuw over de wet buigen.

Vind jij het een goede of een slechte zaak als er een referendum wordt
gehouden over de nieuwe ‘Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten’?
Een goede zaak:

79%

Een slechte zaak:

14%

Weet niet / geen mening:

7%
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5. Wachtwoorden
We stellen je tenslotte enkele vragen over het gebruik van wachtwoorden.
Op internet heb je vaak een wachtwoord nodig. Bijvoorbeeld om toegang te
krijgen tot je email of social media (facebook, whatsapp, twitter), maar vaak ook
om in te loggen bij onderwijsinstellingen, banken en verzekeraars, de overheid
(DigiD) of op webwinkels en sites als marktplaats.nl.
Hoeveel verschillende wachtwoorden heb je voor al je accounts?
We doelen hierbij dus op AL uw accounts, van email, social media, banken,
verzekeraars, overheid, verschillende webwinkels, forums, et cetera.
Minder dan 5 verschillende:

39%

5-10 verschillende:

45%

11-15 verschillende:

5%

16-20 verschillende:

2%

Meer dan 20 verschillende:

7%

Weet niet / geen mening:

2%

Driekwart (76 procent) van de deelnemers gebruikt vaak hetzelfde wachtwoord
voor meerdere online accounts.
Als je eerlijk bent over de wachtwoorden die je zelf gebruikt: denk jij dat
die over het algemeen moeilijk te kraken zijn, of zijn ze eigenlijk vrij
eenvoudig te kraken?
Die zijn moeilijk te kraken:

52%

Die zijn makkelijk te kraken:

35%

Weet niet / geen mening:

13%

‘Ik heb mijn belangrijkste wachtwoord(en) opgeschreven zodat ik ze
niet vergeet.’
Eens:

40%

Oneens:

59%

Weet niet / geen mening:

1%
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