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Datamist en beslissingstransparantie als alternatief voor 
dataprotectie 
Bert-Jaap Koops1 
 

Inleiding2 
De bescherming van persoonsgegevens is een ideaal dat sinds enkele decennia is gefundeerd in de 
grondrechten: Verdrag 108 van de Raad van Europa,3 art. 8 EVRM, art. 10 Grondwet en art. 8 van het 
EU-Handvest4. De juridische vormgeving van dit ideaal gaat uit van principes van doelspecificatie, 
doelbinding en dataminimalisatie, dat wil zeggen dat gegevens alleen voor gespecificeerde doelen 
mogen worden verwerkt, gegevens noodzakelijk moeten zijn voor het gestelde doel, en dat verwerking 
verenigbaar moet zijn met dat doel. De bedoeling hiervan is om dataverwerking in goede banen te 
leiden door ervoor te zorgen dat data niet ongebreideld worden verwerkt of opgeslagen.  

Bij dataprotectie bestaat er echter een stevige discrepantie tussen het ‘recht in de boeken’ en het 
‘recht in de praktijk’. Wie wil reflecteren op de theorie en praktijk van dataprotectie zal zich de vraag 
moeten stellen hoe het recht op dataprotectie zich verhoudt tot de praktijk van alledag en wat dat 
betekent voor de invulling die wordt gegeven aan het idee om persoonsgegevens te beschermen 
tegen misbruik.  

Die vraag wordt weliswaar vaker gesteld, met veelal sombere antwoorden als resultaat, maar de 
uiterste consequentie van die sombere antwoorden wordt zelden getrokken. Die uiterste consequentie 
is dat we een veel fundamentelere vraag moeten stellen: heeft dataprotectie in de huidige basisvorm 
nog wel een toekomst? 

Aan de hand van diverse evaluaties van de wetgeving met betrekking tot bescherming van 
persoonsgegevens en een nadere analyse van de databankwereld waarin we leven, zal ik betogen 
dat de grondslagen van dataprotectie niet meer van deze tijd zijn. In dit boek dat als doelstelling heeft 
te reflecteren op privacy en de mogelijkheden om privacy te beschermen in de informatiesamenleving, 
kies ik voor een insteek als advocaat van de duivel. Informationele privacy, oftewel dataprotectie, is 
een mooi streven, maar als het ideaal zó ver van de werkelijkheid staat, moeten we dan niet op zoek 
naar andere beschermingsmechanismen?  

Evaluaties van dataprotectiewetgeving 
Het probleem met dataprotectie is dat het er op papier mooi uitziet, maar in de praktijk niet zo werkt. 
Dat blijkt niet alleen uit diverse andere bijdragen in dit jaarboek, maar vooral ook uit de successieve 
evaluaties van de dataprotectiewetgeving. Het is goed om stil te staan bij de evaluatie van de Wet 
persoonsregistraties (Wpr) die in 1995 werd uitgevoerd. De sociaalwetenschappelijke evaluatie 
noemde de Wpr een ‘ingewikkeld, moeilijk toegankelijk en slechts in geringe mate bruikbaar 
regelsysteem’ (Prins et al. 1995, p. 66). Bovendien was het matig gesteld met de naleving: ‘[i]n vele 
situaties is van doelbereiking in het geheel geen sprake.’ Waar de wet wel werd nageleefd kwam dit 
niet door de wet maar gebeurde het om allerlei andere redenen (Prins et al. 1995, p. 54). Dat is op 
zich prettig, maar het onderstreept wel dat de wet veelal zijn werk niet deed.  

Als we vervolgens kijken naar de evaluatie van de opvolger van de Wpr, de Wbp, dan blijkt dat we 
eigenlijk precies dezelfde conclusies kunnen trekken. De eerste fase van de evaluatie, op basis van 
literatuuronderzoek, gaf aan dat de Wbp evenzeer ingewikkeld is: het ‘gelaagde en 
gecompartimenteerde systeem voor de bescherming van persoonsgegevens is bijzonder complex 
geworden en tendeert soms zelfs naar overregulering’. ‘Daarmee wordt de doelstelling van het 
vaststellen van een begrippenapparaat dat bruikbaar is voor rechtsvorming en voor de afweging van 
belangen niet (ten volle) gerealiseerd.’ En met betrekking tot naleving blijkt ‘dat veel rechten en 
plichten (…) niet optimaal worden uitgeoefend door een gebrek aan bekendheid van deze rechten en 
plichten’ en dat ‘de nadere invulling van materiële normen via zelfregulering maar beperkt 
gerealiseerd’ is (Zwenne et al. 2007, p. 13).  

De tweede fase van de evaluatie, een empirisch onderzoek naar de praktijk van de werking van de 
Wbp, trekt de ‘algemene conclusie (…) dat de doelstellingen van de Wbp, het waarborgen van 
evenwicht tussen het privacybelang en andere grondrechten en het versterken van de positie van 
personen van wie gegevens worden verwerkt, nog niet ten volle worden gerealiseerd.’ (Winter et al. 
2008, p. 10) Wie het rapport goed leest, ziet dat dit een wat eufemistische formulering is voor een 
tamelijk bedroevende naleving van de wet in de praktijk.  

Het ‘nog’ in deze conclusie lijkt ook wat optimistisch. Als veertien jaar na de evaluatie van de Wpr, 
en zeven jaar na de inwerkingtreding van de Wbp, nog steeds het ‘beeld naar voren [komt] van een 
wet die in de rechtspraktijk nog niet erg leeft, betrekkelijk lastig hanteerbaar wordt geacht en waarbij 
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een op de toepassing gerichte privacygemeenschap en -cultuur nog niet in de volle breedte tot 
ontwikkeling is gekomen’ (Winter et al. 2008, p. 10), kan men zich afvragen wat er moet gebeuren om 
de doelstellingen van de Wbp dan wél ten volle te realiseren en een privacycultuur in de volle breedte 
tot ontwikkeling te laten komen. In elk geval zijn de wetgeving en het toezicht op de naleving daarvan 
in de afgelopen vijftien jaar niet voldoende gebleken om een substantiële waarborg te bieden van de 
bescherming van persoonsgegevens in de praktijk. Ten opzichte van de conclusies van de 
sociaalwetenschappelijke evaluatie van de Wpr uit 1995 zijn we niet wezenlijk opgeschoten, lijkt me.  

Dan hebben we nog de Commissie-Brouwer-Korf, oftewel de Commissie veiligheid en persoonlijke 
levenssfeer, die begin 2009 een bestuurlijk met spanning afgewacht rapport uitbrachten over het 
zoeken naar de balans tussen veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het 
rapport zou concrete(re) handvatten bieden voor afwegingen in de praktijk, die – blijkens de 
wetsevaluaties – zo moeilijk zijn te maken op basis van de generieke en complexe Wbp. De 
commissie brengt in het rapport een nuchtere en nuttige boodschap: laten we ‘gewoon doen’, dat wil 
zeggen niet krampachtig omgaan met de belangenafweging (‘gewoon doen’), maar gewoon aan de 
slag gaan (‘gewoon doen’) (Commissie veiligheid en persoonlijke levenssfeer 2009). Helaas zegt het 
rapport niet helemaal hoe je die afweging dan moet maken; de zes grondslagen van het 
‘richtinggevende kader’ zijn weliswaar belangrijke en relevante grondslagen (zoals zorgen voor 
transparantie, integriteit en naleving), maar richting geven ze nauwelijks. En daar ging het nou juist 
om: de werkvloer heeft moeite met bepalen wat nu precies wel of niet mag worden gedaan met 
gegevens, en voor het maken van die materiële afweging helpen de procedurele vuistregels niet veel.  

Mijn conclusie uit dit alles is dat we een complex wettelijk kader hebben dat weinig richting geeft, 
dat onbekend is op de werkvloer of heel moeilijk te vertalen is naar concrete afwegingen en 
beslissingen voor omgang met persoonsgegevens op de werkvloer. In die zin kunnen we de 
kwalificatie die Frank Kuitenbrouwer, een van de dataprotectiedeskundigen van het eerste uur, gaf 
aan de Wpr – een ‘krakkemikkige wet’ – naadloos doortrekken naar de Wbp, ook omdat deze wet 
eigenlijk evenals zijn voorganger, in Kuitenbrouwers woorden, ‘vanuit het gezichtpunt van de 
informatica bij inwerkingtreding reeds gedateerd’ is (Kuitenbrouwer 1991, p. 161), zoals de volgende 
paragraaf laten zien.  

De harde werkelijkheid 
Wat in de evaluaties van de Wbp wat onderbelicht is gebleven, maar een cruciale factor is – zo blijkt 
ook uit andere bijdragen in deze bundel – is de rol van ICT. We leven in databankenland. Bart 
Schermer en Ton Wagemans hebben een onderzoek uitgevoerd waarin zij schatten dat de 
gemiddelde Nederlandse burger in 250 à 500 databanken staat geregistreerd. De harde werkelijkheid 
van databankenland is dat het aantal databases de afgelopen 20 jaar minstens is vertienvoudigd, 
waarbij steeds meer databanken worden gecentraliseerd of gekoppeld en waarbij het aantal 
doeleinden waarvoor de bestanden worden gebruikt en de partijen die er toegang tot hebben stijgt 
(Schermer en Wagemans 2009, p. 40-41). Vergelijkbare constateringen zijn te vinden in de vele 
literatuur over privacy in relatie tot databanken en geautomatiseerde gegevensverwerking 
(bijvoorbeeld Garfinkel 1999; Solove 2004; Murphy 2010). In deze databankwereld zijn 
doelspecificatie en doelbinding problematisch en geen realiteit. Gegevens worden verzameld voor 
vage of meervoudige doelen, of hergebruikt voor andere doelen die tussendoor opkomen en die niet 
te voorzien waren toen de gegevens werden verzameld in een databank. Ook het principe van 
dataminimalisatie – alleen die data verwerken die noodzakelijk zijn voor het gestelde doel, en 
vernietigen zodra ze niet meer nodig zijn – staat haaks op de realiteit van databankenland. 
Integendeel, de praktijk laat zich veel meer karakteriseren door datamaximalisatie.  

Dat heeft mede te maken met het maatschappelijke, sociale en politieke klimaat van 
risicobeheersing en wat je zou kunnen noemen ‘preventivisering’: de dringende behoefte om zoveel 
mogelijk risico’s uit te sluiten en rampen koste wat kost te voorkomen (vgl. Beck 1992; Garland 2001; 
Sunstein 2005). Dat doen we vooral door zoveel mogelijk gegevens op te slaan – je weet maar nooit 
waar ze goed voor zijn – en als ze dan toch opgeslagen liggen, is het ook wel handig om ze te kunnen 
gebruiken voor allerlei doeleinden in de toekomst.  

Daar komt nog bij dat databanken ook een nieuw soort kennis faciliteren, die een belangrijke 
meerwaarde biedt in een informatiemaatschappij: datadelven (data mining) en profilering (Hildebrandt 
en Gutwirth 2008). Door terabytes aan data door te ploegen, ontdek je nieuwe verbanden, die iets 
kunnen zeggen over individuen of groepen. Profilering heeft tal van toepassingen in de publieke en 
private sector en is een enorme groeimarkt. Om zinvol verbanden te kunnen ontdekken en profielen te 
kunnen maken, zijn grote databanken nodig, liefst met data uit verschillende contexten en van 
verschillende bronnen. Datadelven en profilering staan dus eveneens haaks op de uitgangspunten 
van dataminimalisatie en doelbinding. Daar komt nog een andere zwakte van de 
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dataprotectiewetgeving bij: bij profilering gaat het niet zozeer om de identificeerbaarheid van 
individuele personen, maar om het gebruik van profielen voor herkenning van personen als een 
bepaald type persoon, een groepsprofiel. Mensen uit postcode 5037 zijn hoog opgeleid en dus 
interessant voor aanbiedingen van financiële diensten – of als dezelfde persoon die je uit een 
bepaalde context kent – een geïndividualiseerd maar niet per se identificeerbaar persoon: de 
gebruiker van de computer waarop ik deze lange vinger (cookie) plaatste, was de vorige keer op zoek 
naar maandverband en nu naar luiers (zie over de problematiek van groepsprofielen en 
individualiseerbaarheid Vedder 1998; Leenes 2007). Op het proces van profilering is de 
dataprotectiewetgeving niet toegesneden, omdat het niet per se om identificeerbare individuen gaat. 
Bovendien is profilering vaak intransparant voor degenen die worden geprofileerd, niet alleen hoe een 
profiel tot stand is gekomen en waarom het wordt toegepast, maar vaak ook voor het feit dát 
profilering wordt toegepast. Zonder besef dat beslissingen worden genomen op basis van een profiel, 
op zijn beurt toegepast op een virtuele identiteit, heeft iemand niets aan dataprotectierechten op 
inzage en correctie en of het recht niet onderworpen te worden aan volledig geautomatiseerde 
beslissingen (art. 42 Wbp).  

De werkelijkheid anno 2011 is dat we als digitale personen leven in databanken, en dat we als 
personen van vlees en bloed bar weinig invloed uitoefenen op de manier waarop we als digitale 
personen in databankenland worden behandeld. Over onze digitale schaduw in databanken die 
steeds meer gedecontextualiseerd raken, zijn onze dataprotectierechten steeds moeilijker uit te 
oefenen. Ter illustratie van wat het betekent in de werkelijkheid je rechten van de Wbp uit te oefenen, 
citeer ik een verzoek dat ik een tijdje geleden verstuurde.  

Beste Amazon.co.uk, 

Kunt u mij informeren op basis waarvan u mij Maurice van E.M. Forster en Giovanni’s Room 
van James Baldwin heeft aangeraden? Ik vraag dat vanwege art. 35 Wbp.5 Uw suggestie heeft 
kennelijk te maken met het feit dat ik drie weken geleden The Lost Language of Cranes van 
David Leavitt bij u kocht, want dat noemt u als aanleiding. Maar dan had ik toen ik dat boek 
kocht wel graag van u willen horen dat u dat zou gebruiken om mij op andere boeken te wijzen, 
op basis van art. 33 Wbp.6 Heeft u mij misschien door de aankoop van dat boek van Leavitt 
geprofileerd als iemand die geïnteresseerd is in homoseksualiteit, wat een thema is in de door u 
gesuggereerde boeken? Maar homoseksualiteit is een gevoelig persoonsgegeven (zie art. 16 
Wbp7). Kunt u daarom alstublieft al deze data verwijderen, omdat het onrechtmatig is voor u om 
deze data te verwerken (zie wederom art. 16 Wbp) en verwerking ervan is bovendien niet 
relevant voor het feit dat ik bij u boeken koop (zie art. 36 lid 1 Wbp).8 En wilt u mij een 
schriftelijke bevestiging sturen dat u inderdaad mijn gevoelige persoonsgegevens hebt 
verwijderd (zie art. 36 lid 2 Wbp)?9 

Alvast bedankt, en met vriendelijke groeten, 

Bert-Jaap Koops 

Ik laat het aan de lezer over zich voor te stellen hoe een organisatie als Amazon.co.uk op een 
dergelijk verzoek reageert.  

Twee oplossingsrichtingen 
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat we niet alleen te maken hebben met complexe regelsystemen 
en wetgeving die weinig bekend of hanteerbaar zijn op de werkvloer, maar ook met pijlers van 
wetgeving als doelbinding en dataminimalisatie die haaks staan op de huidige praktijk van 
gegevensverwerking. Data, databanken en profielen tieren welig. Doelbinding is steeds moeilijker vol 
te houden; het is nu al een onrealistisch uitgangspunt en zal naar mijn inschatting in de toekomst een 
onmogelijk te handhaven principe zijn. De aanknopingspunten van de Wbp, zoals identificeerbaarheid 
en een duidelijk aan te wijzen verantwoordelijke, zijn steeds minder te hanteren. Het hele 
dataprotectiestelsel valt nauwelijks te handhaven. Kortom, als we kijken naar de staat van het 
bouwwerk van dataprotectie, dan ben ik geneigd te concluderen dat het een ruïne is. En hoewel een 
ruïneus kasteeltje heel pittoresk kan staan in een heuvelige omgeving voor de bezoekende toerist, is 
het geen adequaat onderkomen voor bewoners om beschut en beschermd in te leven. We zullen dus 
iets moeten doen aan deze ruïne, en ik zie daarvoor twee mogelijke oplossingsrichtingen.  

De eerste en voor de hand liggende richting is de klassieke, orthodoxe aanpak: het bouwwerk 
renoveren. Dat is de oplossing die de dataprotectiegemeenschap collectief nastreeft (Zwenne et al. 
2007; Winter et al. 2008; Gutwirth et al. 2009, p.; zie ook de bijdrage van Schermer in dit jaarboek):10 
zorgen dat de gaten in de muren en de daken worden gedicht, dat de fundamenten worden 
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verstevigd, isolatie wordt aangebracht, en wie weet een extra torentje wordt bijgebouwd. De 
complexiteit van de regelgeving moet worden teruggebracht door te simplificeren waar dat mogelijk is. 
We moeten onduidelijkheden wegnemen, vage en complexe begrippen verhelderen en betere 
handvatten voor interpretatie ontwikkelen. Onbekendheid op de werkvloer en bij individuen moet 
worden weggenomen door meer voorlichting te geven aan betrokkenen en dataverwerkers. De kloof 
tussen wet en praktijk zal worden gedicht door meer, beter en strakker te handhaven. De nieuwe 
technologische uitdagingen van databankenland worden ter hand genomen door onderzoek te doen 
naar manieren om contextuele integriteit te kunnen hanteren in die databankwereld (Nissenbaum 
2010). En dat alles gaan we vooral ook doen door technologie in te zetten als oplossing: de 
welbekende privacy-enhancing technologies (PET’s) (Registratiekamer, Information and Privacy 
Commissioner en TNO 1995; Burkert 2001), die inmiddels worden geherprofileerd onder het 
modebegrip Privacy by Design (Cavoukian 2010), en de iets minder bekende maar even relevante 
transparancy-enhancing technologies (TET’s) (Hildebrandt 2008).  

Over al deze renovatieactiviteiten wordt veel geschreven en nagedacht, en dat is best nuttig. Een 
dichtgemetselde bres en een spouwmuur met wat innovatief isolatiemateriaal zou zo maar het verschil 
kunnen maken voor het overleven van de eerstvolgende strenge winter. Maar het is een 
achterhoedegevecht, dat zich richt op de technologie en de wereld van gisteren. Vereenvoudiging, 
meer voorlichting, meer handhaving en PET’s gaan uiteindelijk niet werken; we zeggen al vijftien jaar 
dat we dat moeten doen, en het dataprotectiebouwwerk staat er niet beter voor dan in 1995. De 
uitgangspunten van dataprotectie verdragen zich niet meer met de harde werkelijkheid van vandaag 
de dag. Als we de klassieke aanpak volgen en meer van hetzelfde blijven doen, is er gerede kans dat 
we in 2025 hetzelfde type conclusies gaan trekken over de Wpp (Wet persoonsgegevens en profielen) 
als we in 2007-2008 trokken over de Wbp en in 1995 over de Wpr.  

Er is een andere oplossingsrichting voorhanden: we kunnen het bouwwerk afbreken en er iets 
nieuws voor in de plaats zetten, gebaseerd op andere pijlers. Deze alternatieve aanpak berust op 
twee uitgangspunten. Ten eerste wordt niet langer uitgegaan van dataminimalisatie of van het greep 
houden door datasubjecten op hun gegevens; in plaats daarvan is het uitgangspunt om de data die 
ongecontroleerd over je rondzwerven te verdoezelen, dat wil zeggen ze minder zichtbaar te maken in 
een mist van data. Ten tweede wordt gepoogd om wat er met de data gebeurt transparanter te maken. 
Dat is nu ook al een pijler van het dataprotectiebouwwerk, maar in tegenstelling tot de orthodoxe 
benadering ligt de nadruk niet op het transparant maken van dataverwerking door administratieve 
procedures (zoals notificatie en inzagerechten), maar op het transparant maken van het gebruik van 
data bij het nemen van beslissingen. De nadruk verschuift hierbij van ex ante-controle op verwerking 
naar ex post-controle op gebruik. In de volgende paragrafen werk ik beide uitgangspunten kort uit.  

Datamist 
De eerste pijler van de alternatieve strategie is datamist. In plaats van dataminimalisatie kiest deze 
strategie voor het optrekken van mistbanken rond data, zoals Philippa doet in Over de liefde (Meijsing 
2008, p. 84): ‘Ik omzeilde de mannen van de Geheime Dienst gewoon door ze kleine brokken 
informatie toe te werpen, die of onbelangrijk of onjuist waren, maar zo geraffineerd in elkaar staken 
dat ze er nog een hele kluif aan hadden.’ Naast kleine brokjes data kun je ook de tactiek van de 
hooiberg hanteren: als je een speld te verbergen hebt, bouw er dan een grote hooiberg omheen, of 
liever nog een speldenberg. Een voorbeeld hiervan is de Jam Echelon Day,11 een activistische 
campagne om het Echelonsysteem te verslaan – het wereldomvattende afluisternetwerk van 
Angelsaksische geheime diensten. Wereldwijd werden mensen opgeroepen om op 21 oktober 1999 
bij elk bericht onderaan zo’n vijftig willekeurig gekozen woorden te plaatsen uit het bestand van 
trefwoorden die rode alarmbellen deden afgaan bij de NSA (de National Security Agency) en andere 
afluisterinstanties. Als veel mensen in veel berichten dit soort woorden gaan noemen, dan is het 
filteren op trefwoorden volstrekt zinloos geworden. Natuurlijk past het systeem zich dan aan en 
worden er dan weer nieuwe datadelf-zoekmethoden ontwikkeld binnen Echelon, maar daar kunnen de 
datamaximaliserende activisten dan vervolgens hun emailtactieken weer op aanpassen. Een 
collectieve actie om datamist op te trekken zou zo de strijd kunnen aangaan met een van de grootste 
datastofzuigersystemen ter wereld. Het rondstrooien van onbeduidende, onjuiste of grote 
hoeveelheden (onzin)data zijn vormen van dataverdoezeling. Brunton en Nissenbaum (te verschijnen) 
geven de nodige historische voorbeelden van verdoezeling (data obfuscation) als strategie tegen 
observatie, zoals het uitstrooien uit vliegtuigen van aluminiumpapiertjes tegen radardetectie of het 
systematisch ruilen van bonuskaarten. Dataverdoezeling kan een goed middel zijn om datamist op te 
trekken in databankenland.  

Datamist past verder bij een fenomeen dat we op het Internet steeds vaker tegenkomen: ‘digitaal 
exhibitionisme’. Mensen zetten allerlei persoonsgegevens op het Internet, soms de gekste dingen en 
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details, soms hun hele hebben en houden. Mensen delen informatie, maar zeker ook desinformatie, 
met ‘het publiek’, soms als overlevingsstrategie – je moet gegevens wel openbaarmaken als je mee 
wilt komen – maar soms ook wel als levensstijl. Dat zien we zeker bij de jongere generaties, maar 
soms ook wel bij oudere generaties die – in het tijdperk waarin Big Brother een prototypisch tv-
programma en mediaformule is geworden – op zoek zijn naar het kwartiertje roem van Warhol 
(vergelijk Ganascia 2010, p. 500). Een belangrijk mechanisme hierbij is dat het zelf publiceren van 
gegevens op het web het gevoel geeft dat je controle houdt over je imago en daarmee ook over je 
zelfbeeld. Ook publieke figuren hanteren deze strategie:  

‘The reporter implied that Angelina Jolie had no interest in privacy because she was always 
sharing everything. Angelina laughed and told the reporter that the opposite was true. She had 
found that the more she threw out to the public, the more the press stayed out of her face about 
what was truly private. In a culture of paparazzi, Angelina found that only way to have privacy is 
to appear to be fully public. If you seem to be hiding things, the press are obsessed with prying. 
As a result, choosing to be public in a culture of publicity can actually mean choosing privacy.’ 
(boyd 2010) 

Identiteitsconstructie in een web 2.0-samenleving vraagt misschien ook wel om strategische 
datamist van persoonsgegevens. Digitaal exhibitionisme is een nieuwe vorm van verzet tegen de 
intransparante, overal loerende surveillancemaatschappij:  

‘exhibitionism and voyeurism seem to offer new tools for consumer resistance against the 
electronic surveillance systems in networked markets and are inextricably interwoven with 
consumers' desire for control over their information (…). [U]ltraexhibitionism is to be understood 
as an act of resistance against the surreptitious modes of profiling, categorization, and identity 
definition that are being performed by others on the consumer whenever he or she enters the 
electronic ‘consumptionscape’. (Dholakia en Zwick 2001) 

De strategie van datamist vergt een nieuwe manier van denken, die aansluit bij andere innovaties 
in wat vroeger de ‘nieuwe economie’ heette. Professionele amateurs doen met zijn allen dingen die 
vroeger alleen overheden of grote organisaties deden; waardevolle informatie wordt gratis 
gedistribueerd op grote schaal in ruil voor wat persoonsgegevens of advertenties; crowdsourcing en 
virale marketing; het zijn allemaal nieuwe methoden die gebaseerd zijn op een explosie van data en 
een herwaardering van de waarde van die data (vgl. Mason 2008; Anderson 2009). Sommige mensen 
hebben deze manier van denken geheel geïnternaliseerd; voor anderen – en zeker voor de 
dataprotectiegemeenschap – vergt het een radicale omslag in hun wereldbeeld. Maar wereldvreemd 
hoeft het niet te zijn. Het momenteel modieuze voorbeeld van dé privacybedreiging 2.0 is dat je op 
Hyves wilde dingen zegt of compromitterende foto’s plaatst die later tijdens een sollicitatiegesprek 
tegen je gebruikt kunnen worden. Dat mag nu misschien wel zo zijn, maar over tien jaar kan het even 
goed zijn dat een Brave Hendrik-profiel tegen je werkt omdat je werkgever verwacht dat je een 
‘authentiek’ Hyves-profiel, inclusief scherpe kantjes, hebt. Bovendien heeft die werkgever tegen die tijd 
ook wilde haren op het Internet achtergelaten, die je tijdens het sollicitatiegesprek aan de orde kunt 
stellen als jouw oude Hyves-koeien uit de sloot worden gehaald.  

Beslissingstransparantie 
Dat brengt ons bij de tweede component van de alternatieve aanpak. Het is niet erg als alle gegevens 
‘op straat’ liggen en dat ook door de datamist heen nog veel gegevens zichtbaar zullen blijven, zolang 
er maar goede waarborgen zijn voor foutencorrectie en toezicht op eerlijke behandeling. Dat kan 
worden gewaarborgd door de tweede pijler: transparantie. Dat is een van de tegenwoordig meest 
genoemde en geroemde beginselen van governance, waarmee overigens niet is gezegd dat het altijd 
een effectieve oplossing is voor problemen (Hood en Heald 2006). Transparantie als pijler voor de 
alternatieve aanpak van gegevensbescherming is vooral belangrijk omdat transparantie meer is dan 
openheid (dat staat tegenover heimelijkheid): het gaat ook om eenvoud en begrijpelijkheid (Heald 
2006, p. 26). Daarom is meer nodig dan alleen formele openheid, die nu (op papier) wordt 
gewaarborgd door de notificatieplicht en toegangsrechten in de dataprotectiewetgeving; mensen 
moeten daadwerkelijk kunnen begrijpen wat er met hun data gebeurt. In plaats van zicht te bieden op 
het verzamel- en verwerkingsproces zelf (dat zo omvangrijk en complex is dat je al snel het overzicht 
verliest), is het effectiever om zicht te bieden op het beslissingsproces, dus op het gebruik dat 
overheden en bedrijven maken van data bij het nemen van beslissingen over burgers en 
consumenten. Dat kan worden gewaarborgd door neerwaartse transparantie, dat wil zeggen dat ‘the 
“ruled” can observe the conduct, behaviour, and/or “results” of their “rulers”’ (Heald 2006, p. 27).  
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Hiermee leidt de alternatieve aanpak tot een tweezijdige glazen samenleving. We leven al in een 
glazen samenleving (Kohnstamm en Dubbeld 2007), en dat moeten we vooral gaan benutten. We 
moeten terugkijken. Deze strategie wordt uitgelegd en onderbouwd door David Brin in The 
Transparent Society. Hij betoogt dat ‘we may not be able to eliminate the intrusive glare shining on 
citizens of the next century, but the glare just might be rendered harmless through the application of 
more light aimed in the other direction.’ (Brin 1998, p. 23) En dat licht om terug te kijken in de glazen 
samenleving komt van het collectief van degenen die bekeken worden:  

‘the cameras are coming. You can rail against them, shaking your fist in futile rage at all the 
hovering lenses. Or you can join a committee of six billion neighbors to control the pesky things, 
making each one an extension of your eyes.’ (Brin 1998, p. 333) 

We moeten er dus voor zorgen dat het glas transparant is aan twee kanten, en dat Big Brother, Soft 
Sister, de Kafkaëske bureaucraten of wie er ook maar achter de camera’s zitten die ons in de gaten 
houden, evenzeer worden bekeken (Bailey 2004, p. 186). Dan verkrijgen we betere transparantie die 
waarborgt dat degenen die beslissingen nemen over individuen verantwoording moeten afleggen over 
hun beslissingen.  

Nu werkt transparantie alleen als er ook een publiek is dat daadwerkelijk gebruik maakt van de 
mogelijkheid om te kijken en dat in staat is om de verkregen informatie te begrijpen en gebruiken 
(Heald 2006, p. 35). Wie zou dat moeten zijn? Web 2.0 en de andere vormen van de ‘wisdom of 
crowds’ zijn in deze benadering het antwoord op de klassieke vraag quis custodiet ipsos custodes? De 
bewakers worden bekeken door het collectief van de bewaakten. Een metafoor daarvoor is het 
Anopticon van Umberto Eco (1992), waarin de eenzame bewaker door alle gevangenen kan worden 
bekeken, terwijl hij nooit weet of en door wie hij in de gaten wordt gehouden.12 Dat wil niet zeggen dat 
elk individu altijd zelf moet terugkijken; integendeel, de kracht van de massa is erin gelegen dat er 
altijd wel iemand is die terugkijkt, en die een oneerlijke of oneigenlijke beslissing over een individu, 
gebaseerd op irrelevante of onjuiste persoonsgegevens of profielen, aan de kaak kan stellen op de 
marktplaats van de publieke opinie.  

Nu is ‘terugkijken’ evenals het Anopticon een mooie metafoor, maar daarmee is nog niet duidelijk 
hoe beslissingstransparantie in de praktijk zou moeten werken. Voor de concrete uitvoering zie ik twee 
modellen waarbij we kunnen aanhaken. Het eerste model is dat van bestaande, grotendeels 
wettelijke, transparantieverplichtingen voor organisaties, zoals de Wet openbaarheid van bestuur of de 
vrolijk getitelde Amerikaanse Sunshine Act of 1976 (die het openbaar bestuur verplicht om 
beslissingen alleen in open sessies te nemen) voor de publieke sector, en zoals veel regelgeving rond 
behoorlijk ondernemingsbestuur en administratieve openbaarmakingsplichten voor de private sector. 
Dergelijke wet- en regelgeving zou kunnen worden uitgebreid – of worden versterkt door de uitvoering 
ervan te vergemakkelijken – om op data gebaseerde beslissingen over mensen inzichtelijker te 
maken. 

Het tweede model is dat van ‘sousveillance’: het omdraaien van surveillance door van onderop 
terug te kijken. Dit idee is ontwikkeld en in experimenten in praktijk gebracht door Steve Mann en 
collega’s, bijvoorbeeld door gewapend met zichtbaar op het lichaam gemonteerde camera’s bij 
winkels binnen te lopen, of door heimelijk camerabeelden te maken van gesprekken met 
winkelbeveiligers over het cameratoezichtbeleid van de winkel en vervolgens de bewakers voor het 
winkelend publiek zichtbaar te confronteren met de gemaakte beelden (Mann, Nolan en Wellman 
2005). Sousveillance is volgens Mann geworteld in vrouwen-, grondrechten- en milieubewegingen, die 
door confrontatie proberen een reflectieve dialoog op gang te brengen met machthebbers, alsook om 
het passieve publiek bewust te maken hoe hun gedrag de machtsstructuren in stand houdt. 
Uiteindelijk zou sousveillance het publieke debat dusdanig moeten beïnvloeden dat er een evenwicht 
komt tussen sur- en sousveillance in ‘coveillance’ (Mann, Nolan en Wellman 2005) of ‘equiveillance’ 
(Mann, Fung en Lo 2006; vergelijk ook Ganascia 2010). Sousveillance is weliswaar gericht op 
cameratoezicht waarbij het heen- en weerkijken in betrekkelijke fysieke nabijheid gebeurt, maar het 
model is in beginsel ook toe te passen op de virtuele ruimte. Wikileaks en de gecrowdsourcete 
plagiaatdetectie GuttenPlag Wiki13 zijn voorbeelden die in die richting gaan. 

Met het noemen van twee modellen – transparantiewetgeving voor dataverwerkers en 
sousveillance door de crowd – is niet gezegd dat daarmee het doel (controle op data-gebaseerde 
beslissingen) direct wordt bereikt. Veel hangt af van de context en de precieze vormgeving, alsook 
van neveneffecten die het invoeren van meer transparantie kan hebben op processen en instituties 
(Hood en Heald 2006; Fisher 2010). Daarover zal nog flink moeten worden nagedacht in de context 
van dataverwerking; naast al het onderzoek naar PET’s, gebruikerscontrole en onafhankelijk toezicht 
verdienen methoden om beslissingstransparantie te verhogen dan ook minstens evenveel aandacht.  
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Conclusie: een herdenking van dataprotectie 
Heeft dataprotectie nog een toekomst? Ik ben door de jaren heen sceptisch geworden over deze 
vraag, en neig inmiddels naar een negatief antwoord. Dataprotectie was best een leuk grondrecht, 
voor zolang als het duurde. Het was geen slecht idee in de jaren ’70, maar eigenlijk al achterhaald 
voordat het goed en wel was ingevoerd. Het bouwwerk uit de jaren ’80 kon niet uit de voeten met de 
netwerksamenleving, en het daartoe aangepaste bouwwerk uit de jaren ’90 – met de Europese 
Dataprotectierichtlijn voorop – kan niet uit de voeten met een (risico)samenleving die afhankelijk is van 
aan elkaar gekoppelde databanken met exabytes aan data die voor uiteenlopende en meervoudige 
doeleinden worden gebruikt. Dataminimalisatie en doelbinding zijn romantische idealen die, als ze al 
ooit in de praktijk van de twintigste eeuw zeggingskracht gehad hebben, hopeloos achterhaald zijn in 
de eenentwintigste eeuw.  

In plaats van te streven naar dataprotectie 2.0 met een orthodoxe aanpak van meer voorlichting, 
meer handhaving en meer PET’s, en krampachtig proberen de geest weer terug in de fles te krijgen 
die er al minstens vijftien jaar uit is, is het mogelijk realistischer en productiever om in het diepe te 
springen en te kiezen voor een alternatieve aanpak gebaseerd op datamist en volstrekte 
beslissingstransparantie. 

Deze alternatieve aanpak probeert de zwakte van dataprotectie – onmacht om de datawoekering in 
databankenland in toom te houden – om te vormen in een sterkte, door de uitgangspunten van 
dataminimalisatie en doelbinding los te laten en om te draaien. Databazen raken het spoor bijster als 
er collectief een datamist wordt opgetrokken. En als ze ook gedwongen worden om zelf maximaal 
transparant te zijn over hun gegevensverwerkingen en hoe ze data gebruiken bij beslissingen over 
mensen, dan kunnen ze ter verantwoording worden geroepen door het collectief als ze een individu 
oneigenlijk behandelen op basis van verkeerde of irrelevante gegevens.  

Laten we ons vrolijk maken over function creep, mission creep en wat voor creeps er ook maar 
rondlopen in de databankwereld. Ja, we worden overal bekeken. Men weet alles van ons. En we 
kunnen overal op worden beoordeeld. Maar dat is niet zo erg in een volstrekt transparante 
samenleving. In je blootje staan is gênant en bedreigend in de Kalverstraat, maar niet op een 
naaktcamping waar iedereen in adams- of evakostuum rondloopt. Als we collectief over de schouder 
kunnen meekijken bij databazen die beslissingen nemen over individuen, dan zal iemand die ons 
onfatsoenlijk of onbehoorlijk of onterecht durft te behandelen genadeloos worden afgestraft. Het zal 
altijd wel door iemand worden opgemerkt in het glazen web 2.0 – door een ombudsman, een 
journalist, een privacyactivist, een verveelde tiener, een liberale radicaal of anders wel door de 
weduwe uit Appelscha die, met dank aan de universeledienstverplichting,14 ook aangelijnd is en achter 
de geraniums toch ook iets te doen moet hebben.  

Door mist rond de datasubjecten en transparantie rond de databeslissers te creëren, kunnen we 
nieuwe waarborgen en een nieuw evenwicht door tegenwicht inbouwen in de glazen samenleving 
waar we inmiddels in leven en vermoedelijk mee moeten leven. Iemand die het waagt door het glas te 
kijken en ons oneerlijk of onfatsoenlijk te behandelen, wordt genadeloos afgestraft het collectief dat 
altijd en overal meekijkt. En was het daar uiteindelijk niet allemaal om begonnen met dataprotectie, dat 
dataverwerkers personen eerlijk en fatsoenlijk behandelen?  
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