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In l e i din g
“Wie bepaalt hoe technologie eruit komt te zien, bepaalt ook hoe wij ons
leven inrichten.” 1 - Marleen Stikker, oprichter en directeur Waag
Onafhankelijkheid, dat is wat het internet de mensheid moest brengen. Iedereen kon
namelijk makkelijk aan informatie komen en mensen konden in vrijheid hun gedachten
uiten. Het internet leek de ideale plek voor de ideale democratie met onafhankelijkheid
voor alle gebruikers. Helaas weten we dat deze droom geen werkelijkheid is geworden.
Het internet heeft een prominente plek in de samenleving verworven. Maar hebben wij,
de gebruikers, nog de controle over dit internet en de data die in de informatiesamenleving worden gegenereerd? Of zijn dat andere partijen geworden, die daardoor ook
bepalen hoe wij ons leven inrichten?
Tijdens ons onderzoek kwamen we erachter dat er al veel geschreven is over de bestuursen beleidsmatige kant van de digitale samenleving. Er zijn legio studies naar gedaan,
de media bespreekt steeds vaker de rol van data in ons leven en de politiek begint
langzaam maar zeker het debat erover te voeren. Dat is maar goed ook, want Nederland
is de zesde digitale economie van de wereld.2 Wat wij in deze context merkten, is dat er
weinig concreet beleid bestaat als het aankomt op de ethische kant van de digitale samenleving. De meeste onderzoeken eindigen met de aanmaning richting de politiek dat
er concreet beleid rondom dataregulatie moet komen. De politiek zegt vervolgens dat
ze daarmee aan de slag gaan, maar dat er meer onderzoek en tijd nodig is omdat er nog
veel onduidelijkheden bestaan. Daarmee laat zij zien de urgentie van dit probleem niet
te erkennen. En hoewel de media steeds meer aandacht heeft voor het onderwerp, blijft
het een complex thema, waar maar een kleine groep experts goed van op de hoogte is.
Kortom, veel partijen erkennen de noodzaak voor concrete beleidsmaatregelen, maar
niemand zet de eerste stap.
Daarom hebben wij Data to the people geschreven. Wij richten ons in dit beleidsdocument op de ethische aspecten rondom het verzamelen van data van individuele internetgebruikers. In dit beleidsdocument geven we eerst een korte schets van de huidige
situatie van de digitale samenleving. Vanuit deze schets is het mogelijk om de negatieve
kanten te duiden én om concrete beleidsmaatregelen voor te stellen om zo de huidige
situatie te verbeteren. Het uitgangspunt van dit beleidsdocument is de Nederlandse
samenleving binnen de context van de Europese Unie, maar de voorstellen zijn ook van
toepassing op andere landen.
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Wij hopen op deze manier beleidsmakers, politici en adviesraden te inspireren met
concrete beleidsvoorstellen die de discussie rondom data verder brengen. Naast het
bieden van inspiratie gaan wij ook graag actief in gesprek of discussie met belanghebbende partijen om onze analyses en voorstellen nader toe te lichten.

Elsbeth van den Hazel
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Le eswijzer
De drie stappen van de reis van data zijn de drie pijlers waar ons beleid op gebaseerd is:
datatransactie, dataconcentratie en data-inzet. Ten eerste vindt er een datatransactie
tussen de internetgebruiker en de dataverzamelaar plaats. De gebruiker geeft een deel
van zijn data weg en krijgt er een dienst voor terug. Daarna is er binnen de dataverzamelaar sprake van een opeenstapeling van data, in ander woorden een dataconcentratie.
Ten derde is er de data-inzet. De dataverzamelaar kan enerzijds de data zelf houden om
de eigen diensten voor de gebruiker te optimaliseren. Er kan echter ook voor gekozen
worden om de data te verhandelen met derde partijen voor bijvoorbeeld advertenties.

Figuur 1. De route van data
Dit document is als volgt opgebouwd. Ten eerste presenteren we de Factsheet die de
beleidsvoorstellen samenvat, gevolgd door de visie van waaruit het beleid is ontwikkeld. Vervolgens worden de drie pijlers van het beleid besproken. Hierbij is de volgende
structuur aangehouden: een schets van de huidige situatie, de nadelen van de huidige
situatie, een uiteenzetting van de voorgestelde interventies en een schets van de
gewenste situatie.
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Gebruikers van digitale toepassingen zijn op dit moment niet goed
beschermd tegen de gevolgen van
dataverzameling. Zo worden zij
ongemerkt slachtoffer van de acties
van dataverzamelaars zoals commerciële techgiganten en de overheid.
Publieke waarden zoals privacy, gelijkwaardigheid en autonomie zijn online
niet in dezelfde mate gewaarborgd
als offline. Dat leidt tot gevaarlijke
situaties voor zowel de individuele internetgebruiker als voor de samenleving in het algemeen.
Daarom is het tijd voor concrete
beleidsvorming die de publieke
waarden online waarborgt. Dit beleidsvoorstel rust daardoor op twee fundamentele waarden: gelijke machtsverhoudingen en saamhorigheid. Dit zijn
de twee waarden waar Data to the
people aan bij kan dragen.
1. In de eerste plaats moeten er
gelijke machtsverhoudingen tussen
de internetgebruiker en de grote
dataverzamelaars worden afgedwongen. Door scheve machtsverhoudingen tussen internetgebruiker en dataverzamelaar bestaat er
op dit moment een schijntransparantie richting de gebruiker. Privacyen cookieverklaringen zijn een farce

omdat ze officieel de gebruiker
inlichten, maar dit op dusdanige
wijze doen dat het onbegrijpelijk
en onleesbaar is. Daarnaast heeft
de gebruiker vaak geen andere
keuze dan de verklaringen te
ondertekenen omdat de online
dienst anders niet beschikbaar is.
Dit is problematisch omdat volwaardige participatie in het digitale
een fundamenteel onderdeel is
geworden van onze samenleving.
De machtsverhoudingen moeten
weer in balans komen. Gebruikers
hebben recht op betekenisvolle
transparantie.
2. Ten tweede is het van belang om
de saamhorigheid tussen gebruikers beter te beschermen. Iedere
gebruiker heeft een online profiel
aan de hand waarvan hij3 content te
zien krijgt. Hierdoor kunnen gebruikers in een online bubbel komen
waardoor hun wereldbeeld wordt
gemanipuleerd. Dit gebeurt al aan
de hand van (hyper)nudging, prijsdifferentiatie en op maat gemaakte
advertenties en website-inhoud.
Hierdoor liggen discriminatie en
polarisatie tussen gebruikers op de
loer. Dit moeten we bestrijden om
zo de saamhorigheid tussen gebruikers te beschermen.
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Pi j ler 1
Datatransactie
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Mensen geven steeds meer data
weg aan dataverzamelaars zoals
Facebook, Google en de overheid
in ruil voor producten en diensten.
Deze datatransacties hebben
veel meer impact op ons leven
dan een simpele geldtransactie.
Tegelijkertijd hebben de mensen
letterlijk geen idee wat er achter
de schermen gebeurt. Wie weet nu
hoeveel data, welke data en voor
welk doel ze data afgeven? En dat
terwijl data de dataverzamelaars
extreem veel kennis geeft over
de persoonlijke levenssfeer van
mensen en de hele samenleving.
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Huidige s itu ati e
Momenteel is de gebruiker beschermd op
grond van privacywetgeving zoals de AVG
verordening, de e-Privacy richtlijn en andere
sectorspecifieke richtlijnen zoals de PSD2.
Middels deze wetgeving moeten bedrijven
de gebruiker volledig informeren over de
data-inzameling en -inzet om op die manier
transparantie richting de gebruiker te bewerkstelligen. Theoretisch gezien is de gebruiker op
de hoogte welke data hij afgeeft en waarvoor
dat wordt ingezet. De AVG stelt immers een
ondergrens voor de informatie die gebruikers moeten ontvangen. In de praktijk is dit
een schijntransparantie. Zeker, gebruikers

zijn vanuit juridisch oogpunt geïnformeerd,
maar op een dusdanige manier dat het voor
niemand begrijpelijk is.4 Ze krijgen namelijk
ellenlange privacystatements en cookieverklaringen voorgelegd waarin de doeleinden voor
data-inzet breed of niet concreet staan geformuleerd. Daarnaast wordt het accepteren van
cookies gepresenteerd als de enige optie om
gebruik te kunnen maken van online diensten
en producten. Uit een snelle omgang rond de
vijftig meest bezochte websites in Nederland
bleek dat enkel de websites van Google
toegankelijk waren zonder het accepteren van
privacystatements of cookieverklaringen.

Nadelen va n de hui di ge s i tuat i e
Informeren is dan ook een farce! Het vraagt
erg veel van het individu om bij elke online
handeling een bewuste keuze te maken.
Mensen handelen juist vaak intuïtief. Je kunt
daarom niet verwachten dat mensen altijd
volledig rationeel handelen.5 Dat is ook
gebleken in de financiële sector waar mensen
op papier volledig geïnformeerd waren over
risicovolle producten, maar de consequenties
van hun keuzes toch niet konden overzien.6
Daarnaast speelt hier een ander probleem dat
ook overeenkomt met de financiële sector:
jargon. Privacystatements zijn weliswaar
juridisch correct geformuleerd, maar zijn
juist daardoor onleesbaar voor gebruikers. Er
zijn maar weinig mensen die het gebruikte
jargon kunnen ontcijferen, als ze al beginnen
met lezen. Hierdoor ontstaat een informatieasymmetrie; de gebruiker heeft een kennis-

achterstand ten opzichte van de dataverzamelaar. En al zou hij wel alles lezen en begrijpen,
dan nog is er vaak geen andere keus dan de
statements te ondertekenen. Anders kan je
geen gebruik maken van de dienst. Kortom,
door het huidige beleid is er een schijntransparantie en -autonomie ontstaan voor de gebruikers, waardoor er geen mogelijkheid bestaat
tot het nemen van autonome beslissingen.
Een voor de hand liggende optie om de
transparantie richting gebruikers te vergroten
is het uitbreiden van gebruiksvoorwaarden
met alle beschikbare en concrete informatie
die er is. De gebruiker wordt dan weliswaar
volledig geïnformeerd, maar dit komt neer
op het vergroten van een al bestaande schijntransparantie en lost het probleem niet op.
Nog meer informatie schrikt mensen af.

G ewenste s i tuati e
Met invoering van onderstaande interventies
komt de digitale samenleving dichterbij een
betekenisvolle transparantie. Het individu
is niet meer verantwoordelijk om zelf alle
gevolgen van een datatransactie te overzien.
In plaats daarvan bestaat er een collectieve
10 Data to t h e p eo p le

bescherming tegen malafide gebruik van
data door dataverzamelaars. Daarnaast verdwijnen publieke data niet achter de gesloten
deuren van private partijen, maar kan deze
publieke data beter ingezet worden voor de
samenleving.

Conc rete be l e i ds i nte r ve nti es
Om deze schijntransparantie te overkomen
stellen wij drie beleidsinterventies voor. Zoals
uit bovenstaande omschrijving blijkt, is de
gebruiker individueel volledig informeren geen

optie. Daarom hebben deze interventies als
doel om een collectieve in plaats van een individuele verantwoordelijkheid voor bescherming
van de datatransactie te bewerkstelligen.

Interventie 1: Betere handhaving van mogelijkheid tot
correspondentie met datverzamelaar
In de huidige AVG staat dat de internetgebruiker recht heeft op onder andere de inzage van
gegevens. Deze wetgeving is een stap in de goede
richting, maar gaat niet ver genoeg. De naleving
hiervan is namelijk niet goed geregeld. Zo is het
bij menig techgigant niet duidelijk waar je je
gegevens kan opvragen voor inzage en moeten
er soms eerst persoonlijke gegevens gegeven te
worden om data op te eisen. Als dit is gelukt en
je krijgt de persoonlijke gegevens, dan bestaat
er de mogelijkheid dat de gegevens onleesbaar
zijn. Hierover klagen is lastig, want vooral bij buitenlandse bedrijven is het klachtenloket slecht
bereikbaar en/of in het Engels.
Een voorbeeld hiervan is Twitter. Na het opvragen
van onze persoonsgegevens ontvingen wij een

praktisch onleesbaar Javascript. 7 Een klacht
indienen over deze gang van zaken kan alleen
via een online Engelstalig contactformulier. In de
offline wereld is toegankelijkheid en begrijpelijkheid van diensten een algemeen geaccepteerde
waarde. Dit moet ook online zo zijn. Daarom
pleiten wij voor begrijpbare opvraagbare informatie en een toegankelijke klantenservice van de
organisaties die onze data in handen hebben.
Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de
(lokale) overheid.8 Zij moeten actief de inwoners
informeren over de data die zij opslaan en
gebruiken. Veel mensen weten niet hoeveel en
welke data zij afgeven aan de (lokale) overheid.
Door transparantie te bieden, kunnen inwoners
een bijdrage leveren aan het publieke debat over
de inzameling van data.

Ac t ies
• Betere handhaving op duidelijke vindbaarheid van de mogelijkheid om persoonlijke
gegevens bij dataverzamelaars op te vragen binnen hun communicatiekanalen.
• Uit deze opvraag moet niet alleen blijken welke informatie de dataverzamelaar
heeft over de gebruiker, maar ook waar de dataverzamelaar de data voor gebruikt.
Deze informatie moet per aanvraag en dus op maat gemaakt per gebruiker aangeleverd worden. Een algemeen privacystatement, zoals nu de eis is in de AVG, is niet
voldoende.
• Er moet strengere handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens komen op
dataverzamelaars die de opgevraagde gegevens helemaal niet, niet op tijd of niet
in de juiste vorm afleveren.
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Interventie 2: Grotere slagkracht toezichthouder voor meer
actieve controle
De slagkracht van toezichthouders op het gebied
van privacy komt flink tekort. Uit onderzoek van
Andersson Elffers Felix in 2017 bleek al dat de Autoriteit Persoonsgegevens te klein was voor de
extra taken die het kreeg in 2018 na de invoering
van de AVG. In het meest waarschijnlijke scenario
moest de waakhond drie keer zo groot worden.9
In september 2019 kwam de autoriteit zelf naar
buiten met het nieuws dat het de klachten niet
kan bijbenen.10 Het gebrek aan capaciteit bij de
toezichthouder ondermijnt de werking van de
huidige privacywetgeving en daarmee de be-

scherming van gebruikers. Op korte termijn moet
de slagkracht van toezichthouders aanzienlijk
verbeteren. Hierbij is het van belang dat de autoriteit adequaat kan reageren op binnengekomen
klachten, maar ook zelf actief onderzoek doet
naar misstanden. Dit is op terreinen als voedselveiligheid al heel lang de gebruikelijke praktijk,
dus waarom niet in de digitale omgeving?
Daarnaast moet er geprocedeerd worden
waardoor rechters de huidige wet-en regelgeving
gaan uitleggen, zodat onheus datagebruik beter
bestraft kan worden.

Ac t ies
• Stel de Autoriteit Persoonsgegevens in staat om adequaat te kunnen handhaven
door het huidige budget te verhogen.
• Vergroot de slagkracht van de Autoriteit Persoonsgegevens door het personeelsbestand uit te breiden.
• De Autoriteit Persoonsgegevens dient actiever onderzoek naar misstappen te doen.
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Interventie 3: Publiek domein herdefiniëren op datatransacties
Met de toenemende digitalisering dringen private
partijen via nieuwe kanalen het publieke domein
binnen. Heldere grenzen tussen het publieke en private
domein vervagen door de komst van dataverzamelaars.
Een voorbeeld daarvan is het onderwijs. Scholen zijn
ontvankelijk voor de diensten die Google hen aanbiedt
met Google Education. Scholen krijgen gratis hard- en
software, maar geven in ruil daarvoor data over schoolgaande kinderen weg.11 Het schoolsysteem wordt er
echter niet per se beter van. Leerlingvolgsystemen
kunnen voordelen hebben om de voortgang van de
leerling in het oog te houden, maar deze data geven
geen volledig beeld van de leerling. Zeker als de data
vervuild of onvolledig is, kan het bevooroordeling en
discriminatie in het hand werken.12 Een toenemende
focus op data geeft dan ook geen garantie voor meer
kwaliteit van het onderwijs. Dat de data bovendien in
handen van een commerciële private partij komt, is
een zorgwekkende ontwikkeling.
Daarnaast is het van belang om de fundamentele
vraag te beantwoorden: mogen we als samenleving
de zeer persoonlijke gegevens van leerlingen afstaan
aan private partijen omdat het de scholen zelf aan de
financiële middelen ontbreekt om gedegen systemen
in eigen beheer te laten ontwikkelen? Deze private
partijen dienen namelijk in de eerste plaats hun eigen
belang: voortbestaan van het bedrijf en de daarbij
horende winstgevendheid. Dat is begrijpelijk, maar dan
is het de vraag of dat ook mag met gegevens uit het
publieke domein en/of gevoelige persoonsgegevens
zoals leerlinggegevens. In het geval van educatie is
het daarom belangrijk dat scholen een gezamenlijk
digitaal leerlingensysteem ontwikkelen, zoals dat ook
is gebeurd met Eduroam waarbij universiteiten gezamenlijk een wifinetwerk hebben ontwikkeld. Op die

manier profiteren scholen van de voordelen van digitalisering, zonder een uitverkoop op het onderwijssysteem aan een dataverzamelaar.
Educatie is slechts één van de publieke sectoren waarin
dataverzamelaars data verzamelen voor eigen gewin.
Er zijn nog meer (semi-)publieke sectoren waar een
dergelijke inmenging van publieke en private technologie samenkomt. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidszorg, het UWV, de financiële sectoren (zoals
verzekeringen) en de media. Het is belangrijk dat ook
in deze sectoren data ingezet wordt voor het publieke
goed en niet achter de gesloten deuren van een
enkele private partijen verdwijnt. Hierin zijn hybride
vormen mogelijk, zoals aanbestedingen of het bieden
van publieke diensten naast private alternatieven.
Dit gebeurt nu al bij televisiezenders. Zo kunnen het
publieke Okuna en private Facebook elkaar versterken
en kwaliteit verbeteren.13
Het is belangrijk om te definiëren wat het publieke
domein is om vervolgens duidelijk te maken in
hoeverre private partijen de data uit het publieke
domein mogen inzamelen. Want als de datagegevens
eenmaal in de private sector liggen, zijn ze vaak niet
meer toegankelijk voor buitenstaanders. Een vaak
gehoord argument om de private dataverzamelaars
data te geven, is dat zij de brengers van innovatie zijn.
Dat dit niet per se waar is, blijkt uit onderzoek van
Mazzucato.14 Innovatie kan ook vanuit het publieke
domein komen. Bovendien zit het in de cultuur van
publieke partijen om publieke waarden in innovatieprocessen centraal te zetten. Private partijen
zullen publieke waarden afwegen tegenover private
belangen zoals winstgevendheid. In bijvoorbeeld het
onderwijs kan de bescherming van de privacy van leerlingen ondergeschikt zijn aan de omzet die gegenereerd wordt op basis van hun data.

Ac t ies
• Publieke sectoren moeten voor de eigen sector een richtlijn opstellen over de
bescherming van publiek data binnen de sector.
• Publieke sectoren dienen, met hulp van de overheid, meer te investeren in eigen
datasystemen zodat er een alternatief ontstaat voor de gratis of goedkope datasystemen van private partijen.
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Pijler 2
Dataconcentratie
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Na het uitvoeren van de
datatransactie door de internetgebruiker komt de data terecht bij
dataverzamelaars. Het merendeel
van deze datatransacties monden
uit bij een paar hele grote
techgiganten zoals Facebook en
Google, maar ook bij verschillende
(semi-)
overheidsinstellingen.
Hierdoor bestaat er een grote
concentratie van data bij een kleine
groep machtige spelers.
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Huidige s itu ati e
De grote dataconcentratie heeft geleid tot een
aanzienlijke en mogelijk destructieve marktmacht van dataverzamelaars.15 Zij kunnen
opkomende bedrijven opkopen, infiltreren in
andere markten of sectoren en ze behouden
hun koppositie door netwerkeffecten (het
effect wanneer een infrastructuur winstgevender wordt naarmate het aantal gebruikers
toeneemt). Hierdoor is gezonde concurrentie
niet of nauwelijks mogelijk en worden de grote
dataverzamelaars steeds machtiger.

Deze situatie zorgt voor ongelijke machtsverhoudingen tussen de dataverzamelaars en het
individu en kleinere organisaties zoals universiteiten en startups. Doordat deze dataverzamelaars zoveel data en dus geld en macht
hebben, kunnen zij ook controle krijgen over
andere sectoren zoals de media. Hierdoor
ontstaat er een verstoring van onze democratie en raakt het evenwicht van machten uit
balans.

Nadelen va n de hui di ge s i tuat i e
Dataconcentratie en de daarbij komende
machtspositie van techgiganten heeft verschillende negatieve effecten voor burgers
en de samenleving als geheel. Ten eerste
zorgt het ervoor dat gebruikers geen alternatieven hebben voor digitale diensten die
data verzamelen. Netwerkeffecten zorgen
ervoor dat we eigenlijk niet meer om Google
of Facebook heen kunnen. Daarnaast hebben
deze bedrijven het kapitaal om andere
bedrijven op te kopen. Denk bijvoorbeeld aan
de integratie van Nest – een fabrikant van
slimme huisapparaten, zoals rookmelders en
thermostaten – door Google. Op deze manier
kan Google precies in kaart brengen hoe jij je
thuis gedraagt.16 Opkomende privacyvrien-

delijke alternatieven die in een perfecte markt
opkomen, worden opgekocht of weggedrukt.
En wat te denken van het infiltreren in ander
markten. Amazon infiltreert momenteel in de
farmaceutische industrie.17 Daarmee vergaart
het data over zijn klanten in andere sectoren
en versterkt het zijn machtspositie door de
mogelijkheid van het aan elkaar koppelen van
data. Hoe zal zich dat in de toekomst ontwikkelen als de dataconcentratie en marktmacht
van dataverzamelaars toeneemt ten opzichte
van de burger en traditionele bedrijven? Dataverzamelaars zullen alleen maar meer data en
macht vergaren. Hierdoor verschraalt de markt
en verdwijnt innovatie omdat onderlinge concurrentie afneemt.

G ewenste s i tuati e
Door deze interventies neemt de onevenredige
marktmacht van de grote dataverzamelaars
drastisch af. Op die manier kan Europa een alternatief bieden tegen zowel het Amerikaanse
als Chinese model waarbij mensen zowel in
het private als het publieke domein constant
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onder surveillance zijn. Het Europese model
neemt de grondrechten van haar inwoners
als uitgangspunt waardoor het ook duurzaam
kan reageren op toekomstige (technologische)
uitdagingen.

Conc rete be l e i ds i nte r ve nti es
De interventies in deze pijler hebben tot
doel deze monopolistische marktmacht te
voorkomen, tegen te gaan of in te perken
door middel van een hervorming van het
mededingingsrecht. Bij een bedrijfsovername
vindt er onder andere een markttoets plaats
waarbij het marktaandeel wordt gebaseerd
op de financiële waarde van de bedrijven op
dat moment. Deze invulling van het mededingingsrecht werkt niet bij de grote dataverzamelaars. Ter illustratie: Facebook kon
Whatsapp gemakkelijk overnemen omdat
Whatsapp op papier niet veel waard was. Het
maakte immers relatief weinig winst.18 Als
gevolg daarvan heeft datareus Facebook zijn
macht uit kunnen breiden naar een markt met
miljoenen gebruikers. Dit kon gebeuren omdat

de werkelijke waarde van Whatsapp, namelijk
de data van miljoenen gebruikers die zij tot hun
beschikking hebben, niet meegenomen werd
in de markttoets en omdat de twee bedrijven
strikt genomen in twee verschillende sectoren
actief zijn. Activiteiten van dataverzamelaars
lijken gericht te zijn op het verkrijgen van een
monopoliepositie. Daarom willen wij de markttoets uitbreiden met onderdelen die ervoor
zorgen dat de marktwaarde in de toets beter
overeenkomt met de werkelijke marktwaarde
– dus de waarde die data vertegenwoordigd inbegrepen – en waarbij de overlap van sectoren
beter in kaart wordt gebracht. Aangezien het
mededingingsrecht voornamelijk een Europese
aangelegenheid is, moet dit beleid in de EU
geïmplementeerd worden.

Interventie 1: Mededinging op dataconcentratie: de waarde
van dataconcentratie ook meenemen in de markttoets
In de tijden van surveillance capitalism – “a
new form of information capitalism [that, red.]
aims to predict and modify human behavior as a
means to produce revenue and market control”
19
– is het hebben van of toegang hebben tot
data van grote waarde. Dataconcentratie moet
dus ook een onderdeel zijn van de markttoets.
Wanneer bedrijven apart van elkaar al veel data
bezitten, groeit deze dataconcentratie bij een
fusering of overname. Wanneer de dataconcentratie tot onevenredige marktmacht zorgt,

moet een overname tegengehouden worden.
Daarbij maakt het niet uit of bedrijven in verschillende sectoren actief zijn. Dataconcentratie
is immers extra voordelig wanneer data uit verschillende sectoren samenkomt. Er zijn al verschillende beleidsinitiatieven die een soortgelijk
voorstel doen, maar deze voorstellen worden
niet snel genoeg behandeld in de (internationale)
politiek.20 Hierdoor blijven de grote dataverzamelaars ons een stap voor.

Ac t ies
• Dataconcentratie als criterium op Europese schaal toevoegen aan de markttoets in
het mededingingsrecht.
• Bestaande voorstellen omtrent dataconcentratie en het mededingingsrecht met
spoed behandelen in de (internationale) politiek.
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Interventie 2: Mededinging op grondrechten: waarborging
van grondrechten, zoals privacy en gelijkheid, als onderdeel
van de markttoets
Waar het Europese – en daarmee ook het Nederlandse – mededingingsrecht op dit moment
vooral economisch is ingericht, is het ooit
ontstaan vanuit de gedachte dat er een verband
bestaat tussen de principes van marktvrijheid en
democratie. Omdat het mededingingsrecht zich
focust op het consumentenwelzijn is de balans
tussen de economische en niet-economische
belangen van bedrijven zoek. Dit wordt vooral
duidelijk als er dataverzameling plaatsvindt op
de grens van zowel het private als het publieke
domein zoals in het onderwijs en de media- en
verzekeringswereld. Het mededingingsrecht
en zijn uitzonderingen richten zich immers op
een scherp onderscheid tussen het private en
publieke domein.21
Deze balans tussen het publieke en het private
dient terug te komen. EU-verdragen laten een
dergelijke herschikking van mededingingsrecht
niet alleen toe. Het is ook in lijn met het doel van

de EU om een sociale markteconomie te creëren.
Daarvoor is het noodzakelijk om meerdere doelen
in het mededingingsrecht toe te laten zoals
duurzaamheid, solidariteit, democratie etc.22
Het blijven toevoegen van onderdelen die de
waarde van bedrijven in hun huidige vorm uitdrukken aan de markttoets is geen duurzame
oplossing. In de toekomst kunnen nieuwe (disruptieve) technologieën ervoor zorgen dat nieuwe
marktmachten ontstaan. Om de steeds sneller
veranderende en complexe wereld om ons heen
bij te kunnen benen, is het nodig om de waarborging van grondrechten op te nemen in de
markttoets. Daarbij wordt bij een overname
getoetst of grondrechten zoals privacy en gelijkheid wel gewaarborgd zijn. Op deze manier is
er geen keuze tussen of consumentenwelzijn of
belangen als privacy en welzijn, maar worden alle
aspecten meegenomen in de beslissing.

Ac t ie
• Hervorming van het mededingingsrecht naar een vorm waarbij publieke waarden
het uitgangspunt zijn ter voorkoming van een te grote marktmacht van dataverzamelaars.
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Pi j ler 3
Data-inzet
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Zodra dataverzamelaars data
in hun bezit hebben, kunnen ze
dat grofweg op twee manieren
inzetten. Ze kunnen de data
gebruiken om hun diensten
en producten te optimaliseren
of ze kunnen het verhandelen
aan externe partijen voor
bijvoorbeeld
advertentieinkomsten. Bij deze twee
vormen van data-inzet gaat
het niet alleen om data als
persoonsgegevens, maar ook
over data die wordt gegenereerd
op basis van het gedrag van
gebruikers op een platform: de
restdata. Deze restdata geeft
veel inzicht in hoe mensen zich
gedragen en is daardoor van
grote waarde. Data-inzet van
zowel persoonlijke als restdata
kan grote gevolgen hebben voor
onze samenleving.
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Huidige s itu ati e
Op dit moment hebben dataverzamelaars,
nadat de datatransactie van internetgebruiker
naar dataverzamelaar heeft plaatsgevonden,
de controle over de data van deze persoon. Ze
kunnen persoonsgegevens naar eigen inzicht
inzetten, binnen de doeleinden zoals geformuleerd in hun eigen privacy-statements. Echter,
deze doeleinden zijn vaak breed en algemeen
geformuleerd. Hierdoor ontstaat er onduidelijkheid en een schijntransparantie waardoor

dataverzamelaars de mogelijkheid hebben
om de data naar eigen inzicht te benutten. Ze
kunnen de data doorspelen naar een derde
partij zonder rekenschap te geven over de
activiteiten van deze derde partij. Op deze
manier is er geen controle op wat er precies
met de data van een individuele gebruiker
gebeurt. Door het gebrek aan publiek debat
over de inzet van data, staat het thema ook
nog eens te laag op de politieke agenda.

Nadelen va n de hui di ge s i tuat i e
Juridisch gezien heeft een individu geen eigendomsrecht op zijn data. Dit is lastig te
regelen vanwege allerlei technische haken
en ogen zoals de kopieerbaarheid van data
en het feit dat veel data gecreëerd wordt in
een bedrijfsmatige context. Desalniettemin
ontstaat er een situatie waarin mensen geen
controle hebben over hun data en bedrijven
kunnen onbezorgd doorgaan met het eerder

genoemde surveillance capitalism. Ze zullen
de welvaart van consumenten afromen door
hun data te vergaren en dat te gebruiken
voor het verbeteren van hun diensten en
producten of door het te verkopen aan derde
partijen.23 Nadelen van dit verdienmodel zijn
differentiatie, nudging en manipulatie van de
internetgebruikers.

G ewenste s i tuati e
We zijn als collectief beschermd en hebben niet
meer de volledige individuele verantwoordelijkheid om onze data af te schermen of erop
toe te zien dat we alle statements doorlezen.
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Mensen hebben weer een deel van de controle
over hun data terug vanuit een collectief en
breed gedragen grondslag.

Conc rete be l e i ds i nte r ve nti es
Met onze interventies beschermen we de
gebruiker tegen onverantwoorde data-inzet.
Om dit te bereiken moet het individu niet
langer verantwoordelijk zijn voor de datatransactie en moet onverantwoordelijke
data-inzet per domein (bijv. verzekeringen,
gezondheidszorg, etc.) gereguleerd worden.

Door deze collectieve vorm van bescherming wordt er tegenwicht geboden aan de
ongelijke machtsverhouding tussen dataverzamelaars en gebruikers. Bovendien wordt de
saamhorigheid in de maatschappij beschermd
door differentiatie, nudging en manipulatie te
beperken.

Interventie 1: Onderzoek naar effecten van differentiatie in
verschillende domeinen
Het verzamelen en inzetten van data heeft in elke
sector verschillende effecten. Deze effecten zijn
echter nog vaak onbekend. Zo is er de vrees dat
gedetailleerde differentiatie op basis van data
negatieve gevolgen kan hebben voor de solidariteitsgedachte achter verzekeringen.24 Of zijn er
zorgen over de eventuele grotere kansenongelijkheid in het onderwijs door vooroordelen die
ontstaan door (slechte kwaliteit van) data.25 Ook
in de financiële sector, bij politie en justitie, in de
gezondheidszorg, de politiek, journalistiek en
media zijn er tekenen die duiden op negatieve
gevolgen van hyperdifferentiatie op onze
samenleving.

Er is dus meer onderzoek nodig naar de negatieve
effecten van differentiatie op basis van big data in
deze kwetsbare domeinen. Dergelijk onderzoek
is er nog nauwelijks in en over Nederland. Het
voorstel is om het onderzoek te richten op de
gevolgen van differentiatie op de gelijkheid
binnen de samenleving. De uitkomst van dit
onderzoek moet ook concrete voorstellen doen
over hoe ver differentiatie in de specifieke sector
mag gaan. Daarbij kan een afweging gemaakt
worden tussen de belangen die differentiatie
biedt aan de dataverzamelaar en de belangen van
de gebruiker. Hierbij dient een eerlijke machtsverhouding het uitgangspunt te zijn.

Ac t ie
• Onderzoek naar effecten van differentiatie in verschillende domeinen (zoals gezondheidszorg, onderwijs en verzekeringen) door een onafhankelijke organisatie
zoals het Rathenau Instituut. Op basis van dit onderzoek kunnen er richtlijnen
komen per domein over de toepassingen en daarbij behorende effecten van differentiatie.
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Interventie 2: Beprijzen en adverteren toestaan op een
geaggregeerd in plaats van op een individueel niveau
Differentiatie, bijvoorbeeld in prijzen, advertenties of content die je te zien krijgt, kan leiden tot
discriminatie. Discriminatiewetgeving beschermt
ons wel tegen differentiatie, maar wordt in het
digitale domein mondjesmaat gehandhaafd.26
Bovendien zijn de mogelijkheden om te differentiëren veel vergaander dan vroeger.27 Denk
bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat algoritmes
kenmerken, anders dan beschermd onder discriminatiewetgeving zoals inkomen, vinden om
op te differentiëren of discrimineren.
Er zijn verschillende argumenten op te sommen
waarom vergaande differentiatie niet verantwoord is. Ten eerste is de kwaliteit van data te
gebrekkig om goede microdifferentiatie toe te
passen.28 Differentiatie kan daardoor foutief zijn
wat weer grote gevolgen heeft voor de benadeelden. Daarnaast gaat het argument dat differentiatie voor meer welvaart zorgt niet op. Er
is wel sprake van welvaartsstijging, maar die

komt terecht bij bedrijven in plaats van bij de
consument.29 Bovendien blijkt een meerderheid
van de Nederlanders prijsdiscriminatie oneerlijk
en onacceptabel.30 De mogelijkheden van hyperdifferentiatie worden op dit moment nog niet
volledig gebruikt door de grote dataverzamelaars, maar er staat ze weinig in de weg om dat in
de toekomst wel te doen.31
Ons voorstel is om een bandbreedte te zetten op
differentiatie, ofwel een stop op hyperdifferentiatie. Per domein moet er gekeken worden in welke
mate gedifferentieerd mag worden. Er mag dan
bijvoorbeeld maar tot het geaggregeerde niveau
van een groep van 1000 personen met gelijkende
kenmerken differentiatie plaatsvinden, niet tot
op het individu. In elk domein moet bekeken
worden tot op welk niveau deze differentiatie
mag plaatsvinden. Nieuwe diensten als DuckDuckGo laten zien dat met geaggregeerde differentiatie ook een verdienmodel te scheppen is.32

Actie
• Per domein een bandbreedte op differentiatie vaststellen ter voorkoming van
hyperdifferentiatie.

24 Data to t h e p eo p le

Interventie 3: Formuleren van behoorlijke data-inzet per
domein en dataroutes afsluiten
Het is tijd om per domein onderzoek te doen naar
behoorlijke data-inzet en aan de hand daarvan
beleid op te stellen. Daarbij is het doel om de
gevolgen van differentiatie, nudging of manipulatie te verkleinen of uit te bannen. Een voorbeeld
hiervan kan zijn dat dat over individuen of een
doelgroep in een bepaald domein niet ingezet kan
worden in een ander domein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afsluiten van de mogelijke dataroute
van Facebook naar verzekeraars. In dat geval wordt
het verzekeraars verboden om data gegenereerd
op andere platformen te gebruiken. Hierbij moet
vermeld worden dat data hierbij niet in de enge zin
worden bedoeld (i.e. persoonsgegevens). Om een
goede bescherming te bieden, moet het ook gaan
om restdata.
Daarnaast is het hoog tijd voor een publiek debat
over welke vormen van data-inzet (voorlopig) wel
en niet ethisch zijn. Onderzoekers Moerel en Prins
noemen daarvan als voorbeeld individuele genetische informatie of verzekeringen die premie
berekenen op basis van je individuele levens- of
autorijstijl.33 Dat dit geen toekomstmuziek is,
blijkt uit initiatieven als ASR Vitality waarvoor
in Nederland al geadverteerd wordt. Deze app
helpt bij een gezondere levensstijl en biedt bij
progressie korting op aanvullende zorgverzekeringen. Dat ASR Vitality als BV los staat van de verzekeringspartij ASR – en daarmee verzekert dat
er geen data met de verzekeraar wordt gedeeld –
betekent niet dat we het zekere voor het onzekere
mogen nemen. In het buitenland zijn er al verschillende voorbeelden van dataplatforms die hun data
met verzekeraars delen.34

Een andere manier om behoorlijke data-inzet te
verzekeren, is door een nieuwe juridische test als
grondslag te nemen voor privacybescherming.
Deze test, voorgesteld door Moerel en Prins,
neemt naast de belangen van individuen ook
de belangen van de samenleving mee35. De test
vervangt alle rechten zoals beschreven in de AVG –
zoals het recht op toegang tot je data, rectificatie,
toestemming en verwijderen van data – door ze op
te nemen in een allesomvattende “gerechtvaardigd belang-test”. De “gerechtvaardigd belangtest” weegt alle relevante belangen tegen elkaar
af. “[De test is] een contextuele analyse waarbij
diverse factoren dienen te worden afgewogen,
waaronder de aard van de verwerkte gegevens
(gevoelig of niet), de wijze waarop de gegevens
worden verwerkt (betreft het grote hoeveelheden,
worden gegevens gecombineerd met andere
gegevens), de redelijke verwachtingen van degene
van wie gegevens worden verwerkt, de positie van
verantwoordelijke en het individu en hun onderlinge machtsverhouding, en verder de maatregelen die de verantwoordelijke heeft getroffen om de
impact van privacy van de betrokken individuen te
beperken, zoals data minimalisatie en technische
maatregelen zoals encryptie en pseudonimisatie”36. De rechter zal aan deze test kunnen toetsen
wanneer er een zaak van wordt gemaakt. De test
zorgt er bijvoorbeeld voor dat toestemming van
een individu om misleidende reclame voorgeschoteld te krijgen bij voorhand onrechtmatig is.
Hierdoor ontstaat er een betekenisvolle controle
over data.

Acties
• Gevoelige dataroutes afsluiten per wet- en regelgeving.
• Het publiek debat over vormen van onethische data-inzet aanwakkeren. Hiervoor is er
een samenwerking nodig tussen de (lokale) besturen, de politiek, kennisinstituten en
de media.
• Privacywetgeving hervormen door een “gerechtvaardigd belang-test” in te voeren.
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Co n clu s i e
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Er is werk aan de winkel! Als samenleving staan we voor een grote opgave
om de digitalisering in goede banen
te leiden. Door de huidige ongelijke
machtsverhoudingen tegen te gaan
en de onderlinge saamhorigheid
te behouden kan de digitalisering voor iedereen goed uitpakken.
Er is niemand die beweert dat dit
makkelijk is, maar het is wel een
vereiste om Nederland en Europa een
veilige toekomst te garanderen. Zo
kunnen inwoners in de toekomst vrij
en veilig gebruik blijven maken van
het internet en alles wat daarbij komt
kijken.
Als samenleving hebben we dan ook
beleidsmakers, politici en adviesraden nodig die niet terug deinzen
voor grote stappen en die deze
uitdaging samen aangaan. In dit
beleidsdocument hebben we veel
concrete interventies uitgewerkt om

deze veilige en eerlijke digitale samenleving concreter vorm te geven. Voor het
realiseren van deze interventies moeten
beleidsmakers, politici en adviesraden
samenwerken, zowel met elkaar als ook
richting de samenleving.
Hopelijk helpt dit beleidsdocument
daarbij. Wij, Elsbeth en Sem, gaan graag
met u in gesprek om samen na te denken
hoe de interventies binnen uw omgeving
vorm en uitwerking kunnen krijgen.
Dankwoord
Dit beleidsdocument is ontstaan vanuit
het verlangen naar een eerlijke digitale
samenleving en is gestoeld op vele
uren onderzoek, interviews afleggen
met experts en mensen op straat interviewen. Onze dank gaat dan ook uit
naar De Nationale DenkTank en al haar
(thema)partners.
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Co l ofo n
Het beleidsdocument Data to the people werd
door Elsbeth en Sem geschreven naar aanleiding
van hun deelname aan De Nationale DenkTank
2019 (NDT’19). De hoofdvraag van de NDT’19
luidde: Hoe realiseren we een digitale samenleving die gezond, weerbaar, inclusief en eerlijk is?
Met dit thema zijn twintig jonge academici aan
de slag gegaan. Data to the people is één van de
tien oplossingen van de NDT’19.
Informatie over De Nationale DenkTank 2019 is
te vinden op https://nationale-denktank.nl en
https://ndt19.nl.
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit beleidsdocument? Of wilt u
meer weten over de auteurs of De Nationale
DenkTank? Neem dan gerust contact met ons
op.
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