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 De 3 V’s van Laney (2012): Volume, Variety  & 
Velocity……en de vele volgende V’s 
 

 Revolutie, belofte, mythe? 
 

 Van causaliteit naar correlatie 
 Meer is beter 
 Secundair gebruik 
 van data 





 
 Het (gewelds)monopolie van de overheid 
 Amazon.com ≠ politie  
 - tolerantie voor fout positieven  
 - gevolgen van actionable knowledge 

 
 Kracht Big Data ligt op geaggregeerd niveau, 

overheid is (vaak) geïnteresseerd in 
individuen en groepen 
 
 



 Meer data (publiek en 
privaat) 

 Persoonsgegeven? 
 Meer datagedreven en 

real-time  analyse 
 Black box (algoritme) 
 Voorspellend èn 

probabilistisch 
 (Semi-)automatische 

besluitvorming 
 Geheimhouding 

 



 
Tussen  

 
‘Are you being served?’ 

 
En  

 
‘Big Brother’ 



 Hetzelfde beter, sneller en 
goedkoper doen  
 

 Betere service, meer 
veiligheid, minder fraude   
 

 Betere overheid en betere 
burgers?  
 

 Historisch, real time en 
voorspellend 

 



 Profiling, datamining en 
discriminatie 
 

 Individuele èn collectieve 
privacy schending 
 

 Function creep 
 

 Chilling effects 
 

 Transparantieparadox 

 











 Als het systeem kansen 
levert, moet de 
gebruiker in kansen 
denken 
 

 Relatie systeem-
ambtenaar: gevaar van 
(semi-)automatische 
besluitvorming   







 Big Data is de antithese van een aantal 
kernprincipes van het huidige recht  
 

 Big Data    Databescherming 
 Secundair gebruik   Doelbinding 
 N=all (meer is beter)  Dataminimalisatie 

 
 Gebrekkig kader geeft zowel koudwatervrees als 

experimenteerdrift 
 

 Huidige kaders richten zich hoofdzakelijk op het 
moment het verzamelen van informatie 
 





 Geen aanvullende regulering van verzamelen, 
meerwaarde ligt bij de regulering van de fase 
van de analyse en het gebruik (package deal) 
 

 Maakt experiment mogelijk, versterkt de 
bescherming van fundamentele rechten  
 

 Maakt gegevensverwerkende partijen meer 
probleemeigenaar van schendingen van 
individuele en collectieve rechten 
 



 Externe audit/review van de analyse  
 (data, algoritme, profielen) 
 
 Het algoritmische ‘hart’ van de analyse moet voor 

toezicht toegankelijk zijn 
 
 Horizonbepaling grote Big Data projecten 
 (Noodzaak? Effectief? Kosten-baten?) 



 
 Verbod op (semi-) automatische 

besluitvorming – geen ‘computer says no’ 
 

 Verantwoordelijkheid/bewijslast juridisch 
verankeren bij gegevensverwerkende partij – 
geen kastje naar de muur 



 Versterking van het 
externe toezicht  
 

 Betere balans tussen 
geheimhouding en 
transparantie 
 

 Meer ruimte voor 
collectief klachtrecht  

 (class action lawsuits) 


