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TERMINOLOGIE	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Big	  Data	  zijn:	  
-‐  Enorm	  in	  VOLUME	  
-‐  Hoog	  in	  VELOCITY	  
-‐  Divers	  in	  VARIETY	  in	  types	  data	  
	  



BIG	  DATA	  REVOLUTIE	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
In	  hoe	  we	  met	  data	  omgaan:	  
-‐  “N	  =	  All”	  
-‐  Meer	  “messiness”	  
-‐  Van	  oorzaak	  naar	  correla0e	  



KRITISCHE	  VRAGEN	  I.V.M.	  BIG	  DATA	  

ProvocaMes	  m.b.t	  Big	  Data	  (boyd	  &	  Crawford,	  2012):	  
–  Big	  Data	  verandert	  de	  defini0e	  van	  kennis	  
–  Claims	  inzake	  objec0viteit	  &	  accuraatheid	  zijn	  misleidend	  
–  "Bigger	  data	  are	  not	  always	  be5er	  data’	  
–  Uit	  de	  context	  gerukt	  verliezen	  Big	  Data	  hun	  betekenis	  
–  Het	  is	  niet	  omdat	  data	  toegankelijk	  zijn	  dat	  datacollec0e	  
ook	  ethisch	  goed	  is	  

–  Beperkte	  toegang	  tot	  Big	  Data	  creëert	  nieuwe	  digitale	  
kloven	  



DATAFICATION	  
	  
	  
	  
	  
	  
“Big	  Data	  is	  also	  characterized	  by	  the	  ability	  to	  
render	  into	  data	  many	  aspects	  of	  the	  world	  that	  
have	  never	  been	  quan?fied	  before;	  call	  it	  
‘datafica?on’	  ”	  (Cukier	  &	  Mayer-‐Schoenberger,	  
2013)	  



DATAFICATION	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Smart	  Ci?es	  
Smart	  Homes	  
Smart	  Phones	  
Smart	  Watches	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …	  



IMPACT	  VAN	  BIG	  DATA	  
	  

•  Algorithmic	  Culture	  &	  Filter	  Bubble	  
•  Privacy	  &	  Surveillance	  
	  



ALGORITHMIC	  CULTURE	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Onlosmakelijk	  verbonden:	  
-‐  Big	  Data	  

-‐  Algoritmes	  
	  



FILTER	  BUBBLE	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  	  

“The	  dark	  side	  of	  personaliza?on”	  



SOCIAL	  MEDIA	  LOGIC	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Social	  Media	  Logic:	  
-‐  Programmability	   	  -‐	  Popularity	  
-‐  Connec?vity 	   	   	  -‐	  Datafica?on	  
	  



IMPACT	  VAN	  BIG	  DATA	  
	  

•  Algorithmic	  Culture	  &	  Filter	  Bubble	  
•  Privacy	  &	  Surveillance	  
	  



PRIVACY	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Privacy	  =	  “claim	  of	  individuals,	  groups	  or	  ins?tu?ons	  to	  
determine	  for	  themselves	  when,	  how,	  and	  to	  what	  
extent	  informa?on	  about	  themselves	  is	  communicated	  
to	  others”	  (Wes0n,	  1967,	  p.	  7)	  
	  





PRIVACY	  &	  SOCIALE	  MEDIA	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐  Social	  vs.	  Ins?tu?onal	  Privacy	  
-‐  Privacy	  Paradox	  



SURVEILLANCE	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Panop?con	  (Foucault,	  1977):	  
Macht	  en	  disciplinering	  
	  



“WE	  KNOW	  WHERE	  YOU	  ARE.	  WE	  KNOW	  
WHERE	  YOU’VE	  BEEN.	  WE	  CAN	  MORE	  OR	  LESS	  

KNOW	  WHAT	  YOU’RE	  THINKING	  ABOUT”	  

“IF	  YOU	  HAVE	  SOMETHING	  THAT	  YOU	  DON’T	  
WANT	  ANYONE	  TO	  KNOW,	  MAYBE	  YOU	  

SHOULDN’T	  BE	  DOING	  IT	  IN	  THE	  FIRST	  PLACE”	  



SURVEILLANCE	  
	  
	  
	  
Commerciële	  logica:	  
•  Marke0ng	  &	  het	  verzamelen	  van	  persoonlijke	  
informa0e:	  
– Meer	  effec0eve	  &	  efficiënte	  campagnes	  

•  Databanken	  &	  ‘data-‐mining’	  
–  ‘Dataveillance’	  

•  Het	  profileren	  van	  individuen	  
	  



SURVEILLANCE	  
	  
	  
Risico’s	  i.v.m.	  de	  surveillance	  samenleving:	  
•  Benadeeld	  omwille	  van	  informa0e	  die	  niet	  vrijwillig	  
gedeeld	  werd	  

•  Informa0e	  kan	  gebruikt	  worden	  tegen	  individuen	  
•  Informa0e	  kan	  niet-‐correct/onvolledig	  zijn	  
•  Digitale	  informa0e	  blijl	  bestaan	  voor	  al0jd	  
•  Informa0e	  verzameld	  door	  private	  organisa0es,	  kan	  
aan	  overheden	  doorgegeven	  worden	  

•  Risico	  van	  ‘over	  surveillance’	  
	  





SURVEILLANCE	  PROGRAMMA’S	  
BLACKFOOT	  
BLARNEY	  
BOUNDLESS	  INFORMANT	  
Bulk	  Electronic	  
Communica0ons	  
Metadata	  Program	  

BULLRUN	  
CASTANET	  
CLOUDs	  
Cryptanalysis	  Exploita0on	  
Diploma0c	  Surveillance	  
Programs	  

DISHFIRE	  
DROPMIRE	  
EGOTISTICALGIRAFFE	  
EGOTISTICALGOAT	  
EINSTEIN	  
FAIRVIEW	  

FALLOUT	  
Financial	  Surveillance	  
Programs	  

FLATLIQUID	  
FLYING	  PIG	  
Follow	  The	  Money	  
GATEKEEPER	  
General	  intelligence	  
GENIE	  
INCENSER	  
MAINWAY	  
MARINA	  
MJOLNIR	  
MOTH	  
MONSTER	  
MUSCULAR	  	  
NEWTONS	  CRADLE	  
NUCLEON	  

OAKSTAR	  
ONIONBREATH	  
Opera0on	  MULLENIZE	  
OperaMon	  SOCIALIST	  
OVSC1205:	  Special	  
Training	  on	  FISA	  
(Analy0cal)	  Perdido	  

PINWALE	  
President's	  Surveillance	  
Program	  

PRESSUREWAVE	  
PRISM	  
QUICKANT	  
REMATION	  II	  
ROYAL	  CONCIERGE	  
SCISSORS	  
SIGINT	  Enabling	  Project	  
Smartphone	  Surveillance	  

Programs	  
STATEROOM	  
STELLARWIND	  
STORMBREW	  
STUNT	  WORM	  
Terrorist	  Surveillance	  
Program	  

TURMOIL	  
US-‐985DUSA	  -‐	  Israeli	  
surveillance	  
partnerships	  

WABASH	  
WINDSTOP	  
XKEYSCORE	  
ELLOWSTONE	  



NSA	  -‐	  PRISM	  





"COLLECT	  IT	  ALL"	  from	  traffic	  and	  servers	  



TECHNISCHE	  EN	  POLITIEKE	  ANTWOORDEN	  

-‐  Encryp0e	  
-‐  Obfusca?on	  
-‐  Recht	  op	  anonimiteit	  online	  
-‐  Ervoor	  zorgen	  dat	  gegevens	  lokaal	  gehost	  worden	  
-‐  Vermijden	  van	  US	  boomerang	  rou?ng	  

	  



ANTWOORDEN	  VAN	  POLITIEK	  EN	  BELEID	  

-‐  Inzexen	  op	  transparan0e	  en	  accountability	  
-‐  Versterken	  van	  wexelijke	  &	  regulatorische	  
bescherming	  

-‐  Het	  promoten	  van	  transparan0e	  voor	  en	  
eventueel	  protest	  door	  burgers	  

	  



-‐  Wetgevende	  ini0a0even	  	  
-‐  Rechtzaken	  
-‐  Industrie	  
-‐  Maatschappij	  

ANTWOORDEN	  VAN	  POLITIEK	  EN	  BELEID	  
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Doel van de presentatie

2

I. Overzicht van het wetgevend kader toepasselijk op Big Data analyse. 

II. Overzicht van de uitdagingen binnen het huidige wetgevend kader in een Big 

Data context. 

III. Reflectie over de mogelijke gevolgen van algoritmische classificatie en 

categorisatie voor het individu en de samenleving. 

 Gelijkheid en non-discriminatie

 Privacy en gegevensbescherming

Laurens Naudts, Anton Vedder



Big Data Analytics - Informatiemijnbouw
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Clustering Classificatie

Bron: Fayyad et al. 1997

Laurens Naudts, Anton Vedder



Als onderneming is het beter mensen 

aan te werven die op een korte afstand 

van het werk wonen. 

Goede 

sollicitant

Slechte 

Sollicitant

Historische Data 

van de 

onderneming
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I. Het gelijkheidsbeginsel en non-
discriminatie 

5



Aristotelische Gelijkheid…

6

“Behandel het gelijke gelijk en 

het ongelijke ongelijk 

naar de mate van ongelijkheid” 

– Aristoteles, Ethica Nicomachea (350 BC)

Laurens Naudts, Anton Vedder



De Draagwijdte van Aristotelische Gelijkheid

7

• Gelijkheid en discriminatie vormen twee kanten van dezelfde medaille:

“Het gelijkheidsbeginsel vergt dat gelijke situaties gelijk behandeld worden en ongelijke

situaties ongelijk. Het niet respecteren van dit beginsel resulteert in discriminatie tenzij een

objectieve en gerechtvaardigde reden voorhanden is” - Explanatory memorandum protocol 12 to the

ECHR

Westen: “Equality is an empty vessel, with no substantive moral content of its own”

1. Wanneer dienen individuen/situaties als ‘gelijk’ beschouwd te worden?

2. Wat dient als een gelijke behandeling beschouwd te worden?

3. Wat dienen we principieel te ‘egaliseren’?

Men zou van de wet 

mogen verwachten 

een antwoord te 

bieden op deze vragen

Laurens Naudts, Anton Vedder



II. Antidiscriminatiewetgeving
8



Typologie van Antidiscriminatie Recht

9

I. Wetgeving gebaseerd op het algemene gelijkheidsbeginsel, e.g. 

o Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

o Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

o Nationale Grondwetten

II. Wetgeving gericht op specifieke vormen van discriminatie, e.g.

o Persoonlijke kenmerken/gronden (e.g. gender, etniciteit)

o Gewaardeerde/publieke goederen (e.g. onderwijs, sociale zekerheid, toegang tot 

werkgelegenheid)

• EU richtlijnen

• Nationale antidiscriminatie wetgeving

Laurens Naudts, Anton Vedder



Wetgeving gebaseerd op het algemene gelijkheidsbeginsel

10

Art. 1 Protocol 12 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: 

“Het genot van elk in de wet neergelegd recht moet worden verzekerd zonder enige discriminatie op welke grond dan

ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het

behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.

Niemand mag worden gediscrimineerd door enig openbaar gezag op, met name, een van de in het eerste lid vermelde

gronden.”

Algemene Opmerkingen

I. Vermoeden van gelijkheid: iedereen, ongeacht mogelijke verschillen, dient gelijk behandeld te worden en een ongelijke behandeling 

dient gerechtvaardigd.

II. Fundamentele rechten: rechten van individuele burgers ten aanzien van de Staat, eerder dan rechten tussen burgers onderling. 

Laurens Naudts, Anton Vedder



Objectieve en redelijke verantwoording

11

1. Doeltoets

2. Pertinentietoets

3. Proportionaliteitstoets

 Rationaliteitstoets: “Zolang het onderscheid in behandeling enigszins rationeel is en niet

volledig arbitrair zal de kwaliteit van de onderliggende argumentatie niet verder onderzocht

worden” (McCrudden, 2009; R. Gellert et al, 2013)

 Kanttekening: Problematisch binnen een Big Data Context - Algoritmes, hoewel mogelijk

discriminerend of oneerlijk, zullen telkens een ogenschijnlijk rationele basis hebben.

Laurens Naudts, Anton Vedder



Specifieke Antidiscriminatiewetgeving

12

Persoonlijke kenmerken/gronden: het is verboden een onderscheid te maken op basis van persoonlijke eigenschappen
die geacht worden irrelevant te zijn voor het nemen van een bepaalde beslissing (e.g. leeftijd, gender, ethniciteit, sociale
afkomst,…)

Gewaardeerde/publieke goederen: bepaalde ‘publieke goederen’ dienen gelijk verdeeld te worden ongeacht de mogelijke
verschillen tussen individuen (e.g. mensenrechten, toegang tot werkgelegenheid, sociale zekerheid, onderwijs, …)

• Richtlijn van 29 juni 2000 betreffende het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of ethniciteit (grond).

• Richtlijn van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep
(grond/publiek goed)

• Richtlijn van 13 december 2004 betreffende het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en 
aanbod van goederen en diensten (grond)

• Richtlijn van 5 juli 2006 betreffende het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en 
beroep (grond/publiek goed)

• Kaderbesluit van 28 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en 
vreemdelingenhaat door middel van strafrecht (grond/publiek goed)

• Voorstel tot richtlijn van 2 Juli 2008 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (grond)

• Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of 
levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of 
toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, en sociale afkomst)

Laurens Naudts, Anton Vedder



Specifieke Antidiscriminatie Wetgeving

13

Algemene opmerkingen:

I. Specifieke antidiscriminatiewetgeving heeft een duidelijk toepassingsgebied, waarbij

het klaar en welomlijnd kader bijdraagt tot de effectiviteit van de wet.

II. Ongelijke behandeling wordt onderworpen aan een strengere controle.

III. Toepasbaar binnen horizontale relaties.

IV. Nauw rechtskader lijkt echter moeilijk toepasbaar binnen een Big Data context waar

nieuwe differentiatiegronden kunnen gecreëerd worden ad infinitum.

Laurens Naudts, Anton Vedder



III. Gelijkheid en Algoritmische 
Categorisatie
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Big Data Data Mining 

15

Clustering Classificatie

Source: Fayyad et al. 1997

Laurens Naudts, Anton Vedder



Als onderneming is het beter mensen 

aan te werven die op een korte afstand 

van het werk wonen. 

Goede 

sollicitant

Slechte 

Sollicitant

Historische Data 

Onderneming
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Het gelijkheidsbeginsel in een Big Data context
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Personen in gelijke situaties dienen gelijk behandeld te worden

 Informatiemijnbouw laat toe ‘uniforme eigenschappen’ te ontdekken die gelijke 

behandeling waarborgen.

Personen in verschillende situaties dienen verschillend behandeld te 

worden.

 Informatiemijnbouw levert een rationele, statistische differentiatiegrond die ‘rationele 

differentiatie’ dient.

 Categorisatie en classificatie wijken af van het vermoeden van gelijkheid

 ‘Rationele’ classificatie kan nog steeds als oneerlijk/illegitiem beschouwd worden, e.g. indien gebaseerd 

op niet pertinente eigenschappen of verboden gronden. 

Laurens Naudts, Anton Vedder



Polymorphism of  (unfair) differential treatment in the 

context of data mining

Groepsniveau: 

 Traditionele discriminatie (direct/indirect) 

 Stereotypering/stigmatisatie

 Oneerlijke differentiatie

Individueel niveau:

 De-individualisatie (Vedder, 1999)

 Neerwaartse spiraal (Citron, Pasquale, 
2014)

 Algoritmische Willekeur (Arbitrariness-by-
algorithm) (Zarsky, 2014)

18

Informatiemijnbouw genereert nieuwe differentiatiegronden - al dan niet op basis

van een verhoogd aantal parameters - ad infinitum  Beperkt toepassingsgebied

AD Wetgeving.

• Verhoogde kans op oneerlijke differentiatie 

• Reallocatie van oneerlijke behandeling naar tot nu toe ongedefinieerde sociale strata door een 

toegenomen vertrouwen in patronen en gelijkenissen ontdekt binnen Big Data data sets.

Laurens Naudts, Anton Vedder



Big Data, Privacy en 
Gegevensbescherming

19



Gegevensbescherming – De Gereedschapskist

Eenieder heeft recht op bescherming van de hem betreffende persoonsgegevens. Deze gegevens moeten eerlijk

worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden en met toestemming van de betrokkene of op basis van een andere

gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet (Art. 8 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie)

Europese Richtlijn 95/46/EG (DPD), Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Ruim materieel toepassingsgebied:

 Gegevensverwerking: zowat elke handeling die wordt uitgevoerd op gegevens

 Persoonlijke gegevens: gegevens betreffende een identificeerbaar of geïdentificeerd natuurlijk persoon.

 Indien geen persoonsgegevens worden verzameld, kan het recht op privacy nog steeds van 

toepassing zijn. 

Enorme wendbaarheid:

 De bepalingen van richtlijn 95/46 zelf zijn noodzakelijkerwijs betrekkelijk algemeen, aangezien de richtlijn 

voor een groot aantal zeer uiteenlopende situaties moet gelden. (C-101/01 Lindqvist 2003) 20

Laurens Naudts, Anton Vedder



Gegevensbescherming in een Big Data Context

I. Persoonsgegevens:

Gegevens betreffende een identificeerbaar of geïdentificeerd natuurlijk persoon (Art. 2 DPD, Art. 4 

GDPR)

Uitdaging: 

 Wanneer wordt in een Big Data context een gegeven, een gegeven betreffende een 

identificeerbaar of geïdentificeerd natuurlijk persoon ( geaggregeerde kennis)?

II. Transparantie en informatieverplichtingen

E.g. Provide the logic involved of automated processing activities, as well as the significance and the 

envisaged consequences of such processing for the data subject (Art. 14 GDPR)

Uitdaging: 

 In hoeverre kan men ingelicht worden over de verwerking van persoonsgegevens?

 In hoeverre kan men ingelicht worden, de impact van de verwerking beseffende?

Laurens Naudts, Anton Vedder



Gegevensbescherming in een Big Data Context

III. Finaliteitsbeginsel:

Persoonsgegevens dienen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 

doeleinden worden verkregen en vervolgens niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar 

is met die doeleinden (Art. 6 DPD, Art. 5 GDPR)

 Noodzakelijke voorwaarde voor het bepalen van o.a. relevantie en proportionaliteit 

gegevensverzameling. 

Uitdaging: 

 Doelfinaliteit beperkt initiële gegevensverzameling  Big Data.

 Big Data analytics ontdekt continu nieuwe doeleinden  Finaliteitsbeginsel.

 Transparantie en informatieverplichtingen dienen behouden te worden doorheen de data cyclus.

22
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Gegevensbescherming in een Big Data Context

IV. Rechten van het Individu

Recht van toegang (Art. 12 DPD); Recht op rectificatie (Art. 12 DPD, Art. 16 GDPR); Recht op 

uitwissing (Art. 12 DPD, Art. 17 GDPR); Recht op verzet (Art. 14 DPD, Art. 19 GDPR); Recht op 

Data Portabiliteit (Art. 18 GDPR); Recht op Beperking (Art. 17a GDPR)

Uitdaging: 

 Data gedreven beslissingen kunnen het individu sturen zonder dat deze een effectieve 

mogelijkheid heeft tot de uitoefening van subjectieve rechten, e.g. door data exclusie.

 Het uitoefenen van subjectieve rechten, e.g. recht op verzet en uitwissing, kan de totaal-informatie 

negatief beïnvloeden. 

 De individuele aard van deze rechten verhindert kwalijke praktijken niet an sich.

 Collectieve uitoefening van rechten, zelfs indien mogelijk, blijft beperkt door gebrek aan 

groepscohesie binnen de impactsfeer.

23
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Gegevensbescherming in een Big Data Context

V. Profilering – Het recht niet aan geautomatiseerde individuele besluiten onderworpen te 

kunnen worden

Ieder heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit waaraan voor hem

rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft en dat louter wordt genomen

op grond van een geautomatiseerde gegevensverwerking die bestemd is om bepaalde aspecten

van zijn persoonlijkheid, zoals beroepsprestatie, kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, gedrag,

enz. te evalueren (Art. 15 DPD – Art. 20 GDPR)

Uitdaging: 

 Vergt doorgedreven transparantie: individu herkent zich niet in non-distributieve profielen.

 Data subject zou moeten kunnen optreden niet enkel wanneer beslissingen worden genomen 

t.a.v. zijn of haar persoon, maar ook t.a.v. anderen.

 De toepassing van (groeps)profielen vergt niet noodzakelijk het gebruik van gegevens 

betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

24
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Gegevensbescherming in een Big Data Context

IV. Gevoelige gegevens:

 Verbod op verwerking gevoelige persoonsgegevens, e.g. raciale en etnische afkomst (Art. 

8 DPD, Art. 9 GDPR)

 Grotere mate van bescherming vanwege hun verwantschap met fundamentele rechten en 

vrijheden (o.a. discriminatie) 

 Principieel verbod op geautomatiseerde besluiten en profilering gebaseerd op gevoelige 

gegevens (art. 20 GDPR)

Uitdaging: 

 Niet-gevoelige gegevens kunnen gevoelige informatie prijsgeven na data analyse. 

 Niet-gevoelige ‘profielen’ kunnen dienen als ‘proxy’ voor gevoelige gegevens.
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