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Mobiele apparaten, zoals smartphones en tablet-pc's, spelen tegenwoordig een 

belangrijke rol in ons leven. Doordat we ze bijna altijd aan hebben staan en bij ons hebben, 

bieden ze een tot nu toe ongekende, directe en vaak kosteloze toegang tot informatie, 

entertainment en sociale interactie op elk moment en vanaf elke plek. Deze voordelen zijn echter 

niet zonder risico's. Door mobiele applicaties ("apps") te downloaden en gebruiken, produceren 

gebruikers van smartphones en tablets constant ––en vaak onbewust–– kwantificeerbare 

informatie online. Deze informatie wordt regelmatig verzameld, opgeslagen, gebruikt en geveild 

door derden, zoals app-ontwikkelaars, databrokers, analysebedrijven en marketeers. Deze 

gegevensverzameling en -gebruikspraktijken kunnen een bedreiging vormen voor de privacy van 

app-gebruikers, omdat de verzamelde informatie vaak wordt gebruikt voor prijsdiscriminatie, 

sociale sortering, (verborgen) manipulatie of frauduleus gedrag, zoals identiteitsdiefstal. 

Momenteel hebben app-gebruikers maar een beperkte invloed op het verzamelen van 

persoonlijke informatie via mobiele apps. Omdat ze meestal niet selectief bepaalde 

toestemmingsverzoeken kunnen toestaan of weigeren of aan kunnen geven dat ze niet willen 

worden getrackt (“opt-out”), is het leidende principe vaak "alles-of-niets": accepteer het 

informatieverzoek of installeer de app niet.  

Tot nu toe is literatuur over hoe consumenten op deze situatie reageren schaars en 

gemengd. Hoewel sommige onderzoeken aantonen dat app-gebruikers privacybeschermd gedrag 

vertonen (bijvoorbeeld door apps te verwijderen) vanwege privacyzorgen, laten andere 

onderzoeken zien dat gebruikers vrijwillig hun privacy ruilen voor gemak, functionaliteit of 

financiële voordelen. Om meer inzicht te krijgen in hoe consumenten reageren op de 

gegevensverzameling en -gebruikspraktijken van mobiele apps, heeft dit proefschrift onderzoek 
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gedaan naar (1) de status-quo van privacybeschermingsgedrag, (2) de drijfveren om informatie te 

delen in mobiele apps en (3) de gevolgen van het delen van informatie in de privacygevoelige 

context van mobiele apps. 

 

Conclusies 

Dit proefschrift rapporteert de resultaten van vier empirische onderzoeken, die gebaseerd 

zijn op zeven verschillende datasets verzameld onder meer dan 4.000 deelnemers. Samen bieden 

deze studies vijf hoofdconclusies over de reacties van consumenten op gegevensverzameling en -

gebruikspraktijken van mobiele apps: 

1. Mobiele app-gebruikers zijn momenteel niet gemachtigd en gemotiveerd genoeg om 

de gegevensverzameling en -gebruikspraktijken van mobiele apps aan te pakken. 

De huidige kennis van app-gebruikers over de gegevensverzameling en -

gebruikspraktijken van mobiele apps is zeer beperkt. Bovendien maken app-gebruikers zich 

slechts matig zorgen over hun privacy, voelen ze zich niet erg kwetsbaar voor potentiële 

privacyschendingen die worden veroorzaakt door mobiele apps, en hebben ze slechts matig 

vertrouwen in hun eigen vermogen om het delen en het gebruik van hun persoonlijke informatie 

in de app-context te beheersen. Op dit moment zijn app-gebruikers matig gemotiveerd om hun 

privacy te beschermen, maar ze tonen nauwelijks privacybeschermingsgedrag. 

2. Mobiele app-gebruikers zullen eerder hun privacy beschermen wanneer ze zich 

kwetsbaar en bezorgd voelen en denken dat ze zichzelf kunnen beschermen tegen de 

gegevensverzameling en -gebruikspraktijken van apps. 

Gebruikers van mobiele apps zijn meer geneigd om hun privacy te beschermen wanneer 

ze denken dat privacyschendingen veroorzaakt door mobiele apps ook daadwerkelijk van invloed 
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kunnen zijn op hen. Bovendien is de kans groter dat ze zichzelf beschermen wanneer ze zich 

zorgen maken over hun privacy en vertrouwen hebben in hun eigen vermogen om het delen en 

het gebruik van hun persoonlijke informatie te beheersen. Verrassend was dat hogere niveaus van 

kennis over de gegevensverzameling en -gebruikspraktijken van apps niet waren geassocieerd 

met meer, maar met minder, beschermingsmotivatie en -gedrag, wat twijfels opwekt over de 

aanname van goed geïnformeerde privacybeslissingen in de context van mobiele apps. 

3. Mobiele app-gebruikers gaan een privacyafweging aan bij het downloaden van 

mobiele apps waarin de waarde van de app belangrijker is dan privacyzorgen en de 

opdringerigheid van de app. 

Mobiele app-gebruikers hebben de neiging hun privacy in te ruilen voor apps die voor 

hen van waarde zijn. De voordelen van een app (d.w.z. app-waarde) lijken de kosten te 

overtreffen (d.w.z. opdringerigheid, privacyzorgen) in de privacyafweging. 

4. In gaming-apps die afkomstig zijn van een merk (d.w.z. advergames) kunnen 

aanpassingsfuncties en merkvertrouwen het delen van informatie en de 

merkhouding versterken, maar deze invloed wordt sterk bepaald door de 

privacyzorgen van consumenten. 

Privacyzorgen kunnen een randvoorwaarde vormen voor de effecten van 

aanpassingsfuncties en merkvertrouwen in gaming-apps. Spelers die bezorgd zijn over hun 

privacy reageren negatiever op gamefuncties dan minder bezorgde spelers. 

5. De opdringerigheid van branded apps heeft een schadelijk effect op de percepties 

van apps en merken voor fictieve apps, maar niet voor echte apps. 

Het verzamelen van gegevens over consumenten via mobiele apps die afkomstig zijn van 

een merk (d.w.z. branded apps) kan negatieve gevolgen hebben voor marketeers. Hoe meer 



PRIVACY EXPOSED 4 

informatie een fictieve app van een onbekend merk verzamelt, hoe negatiever consumenten 

reageren op deze app in termen van app-attitude en app-vertrouwen. Opdringerigheid lijkt echter 

geen effect te hebben op de app- en merkperceptie van consumenten wanneer de app afkomstig 

is van een echt merk. 

 

Conclusie en Aanbevelingen voor de Praktijk 

Dit proefschrift biedt nieuwe inzichten in hoe consumenten reageren op 

gegevensverzameling en -gebruikspraktijken van apps. Het levert niet alleen op verschillende 

manieren een bijdrage aan de wetenschappelijke literatuur over privacy-besluitvorming, maar 

biedt ook drie belangrijke aanbevelingen voor beleidsmakers, consumenten en marketeers. 

Allereerst roept dit proefschrift de vraag op of het huidige zelfreguleringsprincipe in het 

algemeen en de geïnformeerde toestemmingregelingen in het specifiek, effectief zijn in het 

beschermen van de privacy van consumenten. In plaats van te veel verantwoordelijkheid te 

leggen bij de consument voor de bescherming van hun privacy, moedigt dit proefschrift 

beleidsmakers aan om consumenten beter in staat te stellen hun privacy te beschermen en te 

heroverwegen of app-machtigingspagina's in hun huidige vorm het juiste middel zijn om 

consumenten voor te lichten over de gegevensverzameling en -gebruikspraktijken van apps.  

Ten tweede laat dit proefschrift zien dat gebruikers van mobiele apps meer zouden 

kunnen doen om hun privacy in apps te beschermen. Hoewel het misschien moeilijk lijkt, zijn er 

nog steeds enkele stappen die consumenten kunnen nemen om hun privacy te beschermen en dit 

proefschrift moedigt hen aan om gebruik te maken van de middelen die al beschikbaar zijn. 

Gebruikers van mobiele apps kunnen bijvoorbeeld actief op zoek gaan naar meer informatie over 

gegevensverzameling en -gebruikspraktijken van apps op educatieve websites, zoals 
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www.veiliginternetten.nl, of ze zouden kunnen overwegen om alternatieve apps te downloaden 

die dezelfde service bieden als apps die privacy schenden.  

Ten derde is het beter als marketeers beseffen dat het verzamelen van te veel gegevens en 

het opwekken van privacyzorgen negatieve gevolgen kan hebben voor hun merk. Voordat 

marketeers consumenteninformatie gaan verzamelen met behulp van apps, kunnen ze beter 

onderzoeken hoe gevoelig hun doelgroep is als het gaat om privacy. Op basis van dit onderzoek 

moeten zij bepalen hoeveel consumenteninformatie zij kunnen verzamelen zonder het risico te 

lopen consumenten "af te schrikken". Al met al biedt dit proefschrift een meer genuanceerd 

inzicht in de reacties van consumenten op de gegevensverzameling en -gebruikspraktijken van 

apps, wat hopelijk toekomstige onderzoeken op het gebied van informatieprivacy en 

consumentenbescherming zal inspireren. 

 


