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Artikel 138 van het Reglement
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Juvin (ID), André Rougé (ID), Gilles Lebreton (ID), Gilbert Collard (ID), Filip De Man (ID), 
Catherine Griset (ID), Jérôme Rivière (ID), Virginie Joron (ID), Gunnar Beck (ID), Maximilian 
Krah (ID), Stefania Zambelli (ID), France Jamet (ID), Julie Lechanteux (ID), Jean-François Jalkh 
(ID), Gianantonio Da Re (ID), Luisa Regimenti (ID)

Betreft: Onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens van gebruikers bij het traceren van het 
coronavirus in Frankrijk

De app StopCovid is het resultaat van een verzameling van telefoongegevens die voor het eerst op 
Europees niveau tot stand is gebracht en ze garandeert een zeer hoog niveau van vertrouwelijkheid 
voor de gebruikers. Maar volgens een artikel in Le Monde 1 , geeft deze app in feite de gegevens van 
alle personen die in de buurt van de gebruiker zijn gekomen, door aan de centrale server. Dit is in 
strijd met de verbintenissen die zowel door de Franse autoriteiten als de Commissie zijn aangegaan, 
en ook met de regelgeving 2 betreffende de ontwikkeling van de app.

De reden die voor dit collectief toezicht wordt aangevoerd is dat de digitale identiteit van de 
gebruikers elk kwartier wordt vernieuwd, maar dat de duur van een risicovol fysiek contact, ook een 
kwartier, twee veranderingen van digitale identiteit kan overlappen. Het is dus om te vermijden dat de 
duur van een contact weer op nul zou worden gezet, dat alle contacten worden gefilterd. Dit is geen 
excuus: het gaat hier om een fout in de opzet van de app die de overheid aanbelangt.

Aangezien deze operatie volledig in strijd is met de geldende regelgeving, wordt de Commissie 
verzocht te antwoorden op de volgende vragen:

1. Hoe denkt zij met de Franse overheid samen te werken om een einde te maken aan deze fout?

2. Welke daadwerkelijke en snelle garanties kan zij bieden tegen soortgelijke misbruiken, nu of in 
de toekomst, in Frankrijk en elders in Europa?

Ondersteuner3

1 «L’application StopCovid collecte plus de données qu’annoncé», Le Monde, 16 juni 2020, 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/06/16/l-application-stopcovid-collecte-plus-de-donnees-qu-
annonce_6043038_4408996.html

2 Decreet nr. 2020-650 van 29 mei 2020 inzake de gegevensverwerkingsapp «StopCovid», besluit van 30 mei 
2020 tot vaststelling van de criteria inzake afstand en contactduur ten aanzien van het risico van besmetting 
met het COVID-19-virus voor het functioneren van de gegevensverwerkingsapp “StopCovid”, wet nr. 78-17 
van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

3 Deze vraag wordt ondersteund door een ander lid dan de stellers van de vraag: Jean-Paul Garraud (ID)


