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Overheiddwingtburger in
richting vanGoogle enApple

Stijn vanGils
Amsterdam

De overheid biedt digitale diensten
steeds vaker uitsluitend aan voor klan-
ten van Google en Apple. Burgers die
bijvoorbeeld zakenwillen doenmet de
Belastingdienst of het UWV kunnen
daardoor alleen nog veilig inloggen als
zeklantzijnbijeenvandezeAmerikaan-
se techbedrijven.

Wie niet akkoord gaatmet hun voor-
waarden en geen account wil,moet ge-
noegen nemenmetminder veiligheid
of functionaliteit, of op papier contact
zoeken met de overheid, bevestigen
verschillendeministeries.

Deoverheiddrijftdaarmeemiljoenen
burgers naar de Amerikaanse techcon-
cerns, terwijl een groeiende groep bur-
gers juist op zoek is naar alternatieven.

Veilig inloggenbij digitale dienstenkanalleen via accountsAmerikaanse techconcerns

App die straks dient
als coronapaspoort
zal alleen beschikbaar
zijn in de appwinkels
van Google en Apple

‘Het is absurd dat burgers zo gedwon-
genworden omApple of Google te ge-
bruiken. Er moeten altijd ook ande-
remiddelen beschikbaar blijven’, zegt
Vincent Böhre, directeur vanbelangen-
groepPrivacy First.
Dat is nu niet het geval. Zo komt de

appdiestraksdientals coronapaspoort
exclusief beschikbaar inde appwinkels
vanGoogle enApple.Wie geen account
heeft bij een van deze bedrijven is aan-
gewezen op een papieren testbewijs,
meldt eenwoordvoerder vanhetminis-

terie van Volksgezondheid,Welzijn en
Sport (VWS). Andere apps van de rijks-
overheid verschijnen eveneens uitslui-
tend bij Apple enGoogle, bevestigt een
woordvoerdervanLogius,hetoverheids-
bedrijf achterDigiD.

Veiliger inloggenmetDigiDkanook
alleen via Google of Apple. Burgers
kunnen nu nog sms gebruiken als al-
ternatief,maar diemethode is volgens
expertsminder veilig. Logius probeert
daarom burgers te verleiden over te
stappen naar de app die alleen voor
Google en Apple is gemaakt en denkt
overongeveerdrie jaar volledig te stop-
penmet sms.
De exclusieve keuze van Den Haag

voor deze twee techconcerns is opval-
lend. De Europese Unie wil juist min-
derafhankelijkwordenvanAmerikaan-
setechbedrijveneninvesteert fors ineen

EuropeesalternatiefvoordeAmerikaan-
secloud.OokisdeEUkritischoverGoog-
le: Brussel gaf het bedrijf verschillende
miljoenenboetesvoormachtsmisbruik,
in Frankrijk schond het de privacywet-
geving. En Brussel heeft ook Apple in
het vizier: de Commissie wil het bedrijf
aanpakken vanwege ‘machtsmisbruik’
in zijnAppStore.

DemachtspositievanGoogleenApple
speeldenietmee indeexclusievekeuze
van deNederlandse overheid voor deze
systemen.VolgensLogius isgebruikvan
andere standaarden niet veilig genoeg
of te ingewikkeld. Het ministerie van
VWS voegt daaraan toe dat 99,2% van
de smartphonegebruikers toch al het
besturingssysteem van Google of van
Apple gebruikt.

a Vervolg op pagina 3

pagina 1, 10-05-2021 © Het Financieele Dagblad



Volgenscriticihoudtdeoverheiddat
duopolie juist in stand door apps
slechts aan te biedenbij deze twee
bedrijven, terwijl er alternatieven
zijn. Zo zijn er verschillendeGoog-
le-vrije besturingssystemen geba-
seerd opAndroid. Ook zijn er apps
inde‘opensource’-winkelF-Droid.
De overheid zou alternatieven

juistmoeten stimuleren, zegt de
bij F-Droid betrokken ontwikke-
laar Hans-Christoph Steiner. ‘Als
overhedenookonslogonaasthun
appzoudenplaatsen, zoudat voor
onseengeweldigverschilmaken’,
zegt Steiner.
Bovendien zijn er veilige en

open alternatieven om in te log-
gen bij bijvoorbeeld de Belasting-
dienst, zeggen deskundigen. Zo
is er de internationale standaard
U2F, die gebruikers bijvoorbeeld
met een speciaal USB-stickje laat
inloggen. Google zelf gebruikt dit
systeem sinds 2018 omeigenme-
dewerkersveilig te laten inloggen.

Logius bevestigt dat deze stan-
daard veilig genoeg is,maar vindt
het te ingewikkeld,omdathetvaak
deaanschafvaneenextraapparaat
vereist.Ook is er het inNederland
ontwikkelde privacyvriendelijke
DigiD-alternatief Irma, dat som-
migegemeentenenzorginstellin-
gen al gebruiken. Logius zegt wel
onderzoektedoennaaralternatie-
ve systemenendaarmisschien la-
termee te komen. Ook VWS kijkt
ofhetoptermijnandereplatforms
wil toestaan.

Ondertussen is er eenwet in de
maak die nieuwe inlogsystemen
mogelijk moet maken, de Wet
digitaleoverheid.Dewetstrandde
echterbijdeEersteKamer,dieeist
datdebroncodevolledigopenbaar
is enwerkt aan eennovelle—een
wetsvoorstel dat dient ter verbete-
ringofaanvullingvaneenvoorstel
dat reeds bij de Eerste Kamer ligt.
Hierdoor laatdeinwerkingtreding
naarverwachtingzekereenjaarop
zichwachten.
Bart Jacobs, hoogleraar cyber-

veiligheid aan de Radboud Uni-
versiteit en betrokken bij Irma,
snapt niet dat de overheid onder-
tussenstilzit. ‘Ookzonderdezewet
is er juridisch geen enkele belem-
mering omprivacyvriendelijkere
systemenop te zetten.’
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Volgens critici houdt
overheid duopolie
van Apple en Google
in stand, terwijl er
alternatieven zijn
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