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ENGLISH SUMMARY

Chapter 1: introduction

This thesis is about the protection of individuals against the negative impact that big 

data may have on their private lives. Many positive and promising developments result 

from big data, but the massive collection and use of data also raise a host of issues. At the 

centre of this thesis is the position and protection of the individual whose personal data 

are used in big data, or who experiences the negative consequences of the application of 

big data.

In the European Union (EU), the rights to privacy and to data protection are the focal 

points in the discussion on the negative sides of big data. Privacy and data protection 

are perceived as being the primary rights at risk, as well as the (legal) solution to the 

problems that big data creates. This thesis researches the privacy and data protection 

approach for the protection of individuals. It focuses on the question what the potential 

and the limitations of the EU legal framework on privacy and data protection are with 

respect to protecting individuals’ rights and freedoms against the negative impact of big 

data. 

Chapter one introduces the subject and research questions. It discusses the limitation 

to the EU, the exclusion of the criminal law domain, and the selection of individual 

rights and freedoms based on the European Convention on Human Rights (ECHR) and 

the EU Charter of Fundamental Rights (Charter), elucidated in Chapter 2. In addition it 

contains a concise conceptual analysis of these individual rights and freedoms and of the 

definition of big data, as well as the methodological justification of the research. 

Chapter 2: big data 

Chapter 2 discusses the concept of big data and the resulting possible negative 

consequences for the rights and freedoms of the individual. The meaning of the term “big 

data” depends on the context in which it is used. It is commonly assumed that the term 

was first used in 2011, linked to three factors that refer to data, being volume, velocity, 

and variety. These factors were introduced as characteristics of new possibilities for data 
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management and analysis, that were considered a result of technological developments 

that increased these possibilities and made them cheaper. However, over the years the 

term has been used in various new ways, ranging from a marketing term that refers to 

the mere analysis of a large amount of data and is used as a means to attract attention 

and generate income, to a generic reference to a socio-technological phenomenon with 

far-reaching consequences for the way in which we regard knowledge and societal 

developments.

Considering the diversity in interpretations, a further delineation of big data is required. 

After all, when the content of the term and its consequences are not clear, it is impossible 

to determine how it is regulated and how it should be regulated. Therefore a process-

oriented logic is applied, which facilitates a normative and legal analysis of big data. 

The common denominator of the different interpretations that are in use is that in all 

cases big data can be seen as a process in which data are collected and analysed, with the 

aim of subsequently applying the results of this analysis. In practice, it is obviously a 

complex and iterative process, but in general these three phases of acquisition, analysis, 

and application can be distinguished in big data projects. This three-phase model 

makes it possible to conduct a normative and legal analysis of big data. In Chapter 2 

the different phases are elucidated and illustrated using three practical examples of big 

data: credit in the financial services industry, biobanks in medical research, and online 

personalisation. In brief, the phases consist of the following steps. In the acquisition 

phase, data are collected. They can be acquired from the individual herself, but they can 

also be bought from data brokers, or for example created through combining different 

data sets. Thereafter follows the analysis of the data. The analysis is automated, using 

specialised software programs that are continuously being developed. From this analysis 

flows information in different forms, for example as knowledge, models, or predictions. 

In the application phase, this information is used as a basis for decisions. These can 

be general decisions, for example about building infrastructures or prescribing new 

(combinations of) drugs for specific diseases. But often it concerns decisions that are 

targeted at the individual, such as the rejection of a credit application or the adjustment 

of the prices of flights on a website. For the normative and legal analysis, it is important 

to give thought to the fact that the people whose data are gathered and serve as input for 

analysis, and the people to whom the results of analysis are applied, are two different 

groups. Depending on the big data project at stake they can overlap, where data from 

the application phase lead to new input. But in general, the acquisition and analysis are 
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separated from the application; a model is developed using the data of people from the 

first group, and can subsequently be applied to an unlimited new group of people.

After the explanation of the three-phase model, follows an analysis of the possible 

negative consequences on individual rights and freedoms that can result from each 

phase. Notwithstanding the positive influence that big data can have on the lives of 

individuals and society as a whole, which is not denied in this thesis, given the research 

question most attention is paid to the negative aspects of big data. The conclusion is 

that every phase can negatively influence individual rights and freedoms in its own 

way, because different actions take place in each of the phases. In the acquisition phase, 

the risks primarily lie in the large scale collection and combination of (personal) data. 

This has negative effects on the rights to privacy and to data protection, but personal 

autonomy and freedom of expression are at stake as well. The knowledge that one’s 

behaviour is monitored and that data on behaviour is tracked and saved for future use 

can influence people’s behaviour, the choices they make, and the information that 

they gather and produce. In the analysis phase the effects seem more limited, because 

often data will be processed in a form that makes it impossible to trace them back to 

identifiable individuals, as will be explained in more detail below. But the analysis phase 

is the source of many of the negative effects that crystallise in the application phase, 

such as discrimination. As a rule, nether the people whose data are the source of analysis, 

nor the individuals that experience the negative consequences in the application phase, 

can exert any influence over what happens in the analysis phase. Essentially, there can 

be said to be a negative effect on personal autonomy: there is not much influence over 

what is done with data, or which data and models underpin a decision. In the application 

phase the full range of negative effects may materialise, that is, negative impact on the 

rights to personal autonomy, privacy and data protection, non-discrimination, and 

freedom of speech. Personal autonomy is under pressure, because of the possibilities 

to personalise, persuade, coerce, nudge, and manipulate that big data creates. It must 

be borne in mind that it is not about high-impact decisions only; small but cumulative 

instances of personalisation can also have a lasting influence on the individual’s free 

choice, development, and identity. Given the increasing knowledge and possibilities, and 

the scale at which it takes place, particularly in the digital environment, it is important 

to also heed this cumulative personalisation, as well as the long-term consequences 

that it can have for individuals’ futures. With respect to privacy and data protection in 

the application phase, roughly the same problems occur as in the acquisition phase. In 
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addition, the application of big data can result in self-standing interferences with the 

personal sphere, independent of the processing of personal data. Personalisation can also 

negatively affect the free gathering of information and ideas. And finally, the application 

of big data can lead to (direct or indirect) discrimination.

Chapter 3: the fundamental rights to privacy and to data protection

Central to Chapter 3 is the scope of the fundamental rights to privacy and to data 

protection in the EU, to determine their normative content with regard to big data. The 

chapter examines what the fundamental rights involve in the context of big data, and 

what they demand of the protection that secondary EU law offers. The chapter focuses 

on the stand-alone value of these rights, as well as on the protective function that they 

fulfil with respect to other individual rights and freedoms, which is referred to as the 

enabling function of the rights to privacy and to data protection in this thesis. 

Article 8 ECHR and Articles 7 and 8 CFREU are compared, being part of the most 

important fundamental rights instruments in the EU. Complaints about violations of the 

ECHR and CFREU can be brought before the ECtHR and the CJEU. The ECtHR has, in its 

long tradition of case law on Article 8 ECHR, to a large extent shaped the content of the 

right to (informational) privacy in the EU. The interpretation of the rights to privacy and 

to data protection by the CFREU is strongly influenced by the Strasbourg case law, mainly 

because the right to privacy in the Charter is a corresponding right in the sense of Article 

52 (3) CFREU that has to offer minimum protection in accordance with Article 8 ECHR. 

The Charter adds a separate right to the protection of personal data to the EU fundamental 

rights level.

The interpretation of these fundamental rights in the light of big data is difficult for 

multiple reasons. The judgments of both Courts are casuistic and strongly embedded 

in the context of the cases at hand, which usually deal with interferences (through 

actions or neglecting to act) by states. Concrete cases on big data and explicit references 

to the enabling function are uncommon. On the other hand, through relinquishing 

the procedural context and instead looking at the normative content of the rights, in 

combination with the interpretative doctrines of the Courts such as the living instrument 

and practical and effective doctrines of the ECtHR, meaning can be given to the scope of 

the rights and to the level of protection that is required in secondary legislation. 
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The successive analysis of Articles 8 ECHR and 7 and 8 CFREU in the third chapter leads 

to a relatively coherent image of the normative concepts of the rights to privacy and data 

protection with respect to big data as interpreted by the ECtHR and the CJEU. The right to 

privacy encompasses personal data processing in all phases, for which the interpretation 

is linked to Convention 108 and includes metadata and location data. However, 

personal data processing does not automatically lead to an interference; it depends on 

circumstances such as sensitivity of the data, reasonable expectation of privacy, and 

the scope of the processing. In any case there are minimum requirements that need 

to be met to protect the individual. These requirements include limitations on storage 

and retention times, and obligations to take measures to protect the personal data, 

amongst others to prevent unauthorised access and abuse. Independent of personal data 

processing, the right to privacy is at stake when there is an interference with the home or 

correspondence, or in the sphere of sexual activities, social life, personal relationships, 

or personal, moral, or physical identity. This can be the case when the application of 

big data results in a decision that interferes with these interests. Given the diversity 

in possible applications of big data, it is impossible to give a detailed comprehensive 

overview of such cases. 

The scope of the normative concept of privacy with respect to personal data seems very 

broad, but the right to data protection is still of added value. It adds, amongst others, 

specific requirements related to the processing of personal data. Article 8 CFREU is 

more precisely formulated than Articles 8 ECHR and 7 CFREU; it contains detailed 

requirements that the processing of personal data is based on consent or another 

legitimate ground, rights on access to data and rectification, and the necessity of having 

independent oversight on compliance.

The enabling function of privacy and data protection is acknowledged in the literature, 

but there are not many explicit references to be found in the case law of either Court that 

discuss the rights to privacy and to data protection. Personal autonomy is regarded by the 

ECtHR as part of the right to privacy, and with that the facilitating function of privacy for 

personal autonomy is inherent in the normative concept of the right to privacy. However, 

because an interference with personal autonomy has never been explicitly established by 

the ECtHR, its exact scope is undetermined. Regarding freedom of expression, the CJEU 

has made the connection in its case law and has thereby acknowledged the facilitating 

function, but this enabling function is not formulated as a duty of the right to privacy 
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or data protection. The limited attention for the enabling function is likely due to the 

fundamental rights tradition in the EU: the rights to privacy and to data protection have 

stand-alone value, and other rights and freedoms are protected by their respective 

fundamental rights and freedoms, which are generally analysed separately when they 

are also part of a case. These conclusions on the normative scope of the rights to privacy 

and to data protection reappear in Chapter 4, where they are compared to the conclusions 

on the scope of EU data protection law, to assess its duty to protect individual rights and 

freedoms.

CHAPTER 4: DATA PROTECTION LAW

Chapter 4 analyses to what extent current EU data protection law, in the guise of the 

GDPR, protects individual rights and freedoms, can protect them, and is required to 

protect them. To answer these questions, this chapter is divided into four parts, which 

discuss whether EU data protection law applies to big data, how its substantive norms 

function in this context, how it is enforced, and whether the normative concepts of the 

rights to privacy and to data protection demand a different implementation of secondary 

legislation. 

The first part of the chapter analyses when the regulatory framework applies within 

the big data process. Decisive for this question is the definition of “personal data” and 

the associated concept of “identifiability”. The material scope of EU data protection 

law depends on whether personal data are processed, and therefore on the criteria that 

make up the concept of “personal data”. In the context of big data, the crucial criterion 

is “identified or identifiable”, which refers to whether data can be traced back to natural 

persons. On the basis of this criterion, four types of data can be distinguished: directly 

identifiable data, indirectly identifiable data, de-identified data, and non-personal 

data. The first two types are within the scope of the GDPR, and are here referred to 

as identifiable data. The other two types are not within the scope of the law, and are 

referred to as non-identifiable data. On the basis of this division, multiple processing 

scenarios are possible. When only non-identifiable data are processed in a given big 

data phase, the regulation does not apply, and accordingly there is no protective effect 

emanating from EU data protection law. Whether and in which phase identifiable data 

are processed depends on the specific big data project. There are projects in which 
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personal data are processed in all three phases, which makes the regulation applicable 

without reservations. But there are also projects that do not collect and use personal 

data in the acquisition and analysis phases, but that can nevertheless have an impact on 

the individual in the application phase. An example is when a government allows for the 

building of a chemical plant in a specific location on the basis of big data analysis of non-

identifiable data, and the health of people living in that area is at stake due to pollution or 

chemical waste. Generally, it will be the case that personal data processing often, but not 

necessarily, occurs in the acquisition phase and (to a limited extent) in the application 

phase, but not in the analysis phase. After all, there are strong incentives for entities 

engaging in big data to process data in a non-identifiable manner. In big data (analysis) 

there is generally no interest in specific individuals: general patterns are what matters. 

There is usually no necessity to keep data in an identifiable state. De-identification 

ensures that the GDPR is no longer applicable. If data protection rules are not applicable, 

principles such as purpose limitation, data minimisation, and the necessity of having 

a legitimate processing ground, do not apply. This increases the possibilities for big 

data, while decreasing the risk with respect to, inter alia, compliance, which explains 

this strong incentive. The conclusion is that EU data protection law does not apply to 

(parts of) the big data process in some cases, and consequently big data partially avoids 

protection through the GDPR. This constitutes the first lacuna in the protection of 

individual rights and freedoms. 

The second part of Chapter 4 analyses how the substantive norms of the GDPR function 

in the context of big data, if EU data protection law is applicable. This analysis focuses 

on rules that are of relevance in big data, given the actions in the different phases 

and the possible negative effects in every phase, with additional attention for the 

potential of innovations in data protection law resulting from the GDPR, like the right 

to data portability. The analysis of the potential and the limitations of substantive data 

protection law is divided into rules that should make data processing transparent for the 

individual, rules that aim to give the individual control over the processing, and rules 

that intend to map out or regulate specific risks. The duties to inform individuals about 

the aims and the way in which data are processed, and the logic and consequences of 

automated individual decisions (including profiling), constitute the rules that shape 

transparency. These rules address the acquisition phase, and the application phase in 

particular when there is automated individual decision-making. Control rights that 

are of importance are the requirement for a legitimate ground for processing and 



12

the accompanying consent requirement, the right not to be subjected to automated 

individual decision-making, the right to erasure (right to be forgotten), and the right 

to data portability. Together the rules on transparency and control create the necessary 

preconditions for the individual’s informational self-determination: enabling awareness 

about, and insight into, personal data processing and being able to influence it. This 

informational self-determination safeguards personal autonomy and the right to data 

protection, and can (indirectly) mitigate discrimination and have protective effects on 

the general rights to privacy and to freedom of expression. However, in the context of 

big data this protection does not reach its full potential. One of the reasons for this is 

that the scope of the rights is limited due to their criteria for application. For example, 

the automated decision-making rules are limited to high-impact decisions. Profiling 

and personalisation can alter people’s choices and lives in small but cumulative ways, 

which is not addressed by these rules. Moreover, accurate predictions do not always 

require much personal data from the person to whom big data is applied. Although 

designed with big data in mind, these provisions are to a certain extent already outpaced 

by technological developments. Additionally, in practice it is often difficult to meet the 

criteria that exist with respect to informing the individual and acquiring her consent, for 

example because future applications and consequences are unknown or insufficiently 

clear at the moment of personal data acquisition. But the most important reason is that 

individual rights and control do not function well in an environment of online data 

collection in a data-driven economy, and application of big data. Given the complexity 

and ubiquitousness of digital personal data processing, the management of online 

privacy and data protection has become an almost impossible task for the individual. 

Moreover, the supply of personal data frequently functions as a requirement and counter 

performance for the provision of (online) services, whereas the (negative) consequences 

of personal data processing are often of an abstract nature, or only substantiate in the 

long run or within the context of cumulative processing instances or decisions. For 

individuals, it may seem as if they are not directly affected by the processing of their 

personal data. These are additional reasons to assume that adequate protection of 

individual rights and freedoms in the context of big data cannot be achieved through 

transparency and control by the individual alone. 

The rules of the GDPR that are directed at mapping or regulating specific risks primarily 

address the entities that process personal data or are responsible for the processing. As 

such, the rules largely avoid the drawbacks associated with the aforementioned rules 
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of the informational self-determination sphere. Important in the context of big data 

are the rules that (conditionally) prohibit the processing of special categories of data, 

the principles of purpose limitation and data minimisation, the obligations regarding 

data protection impact assessments, and the rules on implementing data protection by 

design and default. The limited prohibition on the processing of personal data that are 

perceived sensitive fulfils an important function in the protection of the rights to data 

protection and to privacy. It can also function as a means to mitigate discrimination, 

through limiting the processing of data related to grounds for discrimination such as 

ethnicity, sex, or religion. Yet it is of no avail in cases of indirect discrimination, which 

is a genuine danger in big data because certain (combinations) of data can serve as 

proxies for special categories of personal data. Data protection impact assessments and 

data protection by design and default demand, in brief, that big data entities map their 

processing activities and the associated risks, and take (technical) measures to try to 

safeguard individuals’ data protection rights. The obligation to assess risks and possible 

safeguards in order to protect the rights of individuals prior to the processing of their 

personal data in all likelihood has a positive influence on the protection of the individual. 

But there are doubts about the practical implementation and enforcement of such rules, 

and as such about the protective potential of these provisions. The same holds for the 

provisions on purpose limitation and data minimisation. In conclusion, these rules seem 

to impose important limits on the processing of personal data on the one hand, but 

appear irreconcilable with big data, which can ultimately lead to enforcement issues. The 

GDPR improves enforcement possibilities, amongst others through substantially higher 

fines. However, due to inter alia the ubiquitousness of personal data processing and the 

continuing friction between law and practice, enforcement of data protection law will 

remain a problem in big data to some degree.

The last part of Chapter 4 explains the lacunae that exist in protection of individual rights 

and freedoms in big data when analysing the GDPR. It matches these lacunae with the 

normative concepts of privacy and data protection from Chapter 3, to draw conclusions 

on the potential and limitations of the data protection law approach to issues in big data, 

and assess to what extent data protection law should address these effects. 

The lacunae in protection are divided into three types, according to the causes that lie at 

their foundation: whether data protection law is applicable, and if it is not, whether data 

processing is the core of the problem or not. In the first type of lacuna, the EU privacy 
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and data protection law framework applies, but it offers insufficient protection. This 

cause is at the root of most of the acquisition phase problems. It can also be at stake in 

the application phase, for example if people are targeted on the basis of personal data, 

but the automated decision-making rules do not apply because the decisions are not 

high-impact, or there is human intervention in the process. There are multiple reasons 

underlying this lacuna: as explained above, control and transparency do not function 

well in the context of the data-driven economy in general, and small but cumulative big 

data applications in particular. Second, the criteria that apply to the GDPR’s rights, for 

example those on automated decision-making as explained above, do not yield broad 

protection in big data.

The second type of lacuna exists when data protection does not apply, yet data 

processing is at the heart of the issue. This frequently occurs in the analysis phase, as 

most personal data will have been de-identified before they enter analysis, and these 

data are therefore outside the scope of data protection law, but the risks lie in the 

processing of the data. In such cases, the means to exert influence over the analysis 

through data protection law are virtually non-existent, and there is no task for data 

protection law as no personal data are processed. In the third type, the framework is not 

applicable, and data processing is not the essence of the problem. This situation occurs 

in the application phase where, in addition to targeted personal data-based decisions, 

non-targeted decisions are made. These decisions do not rely on personal data for 

application, but can affect individuals’ lives nonetheless, as explained above. 

On the basis of the summary of how data protection law functions in the context of big 

data and the taxonomy of lacunae in protection, conclusions can be drawn about the 

normative concepts of the rights to privacy and to data protection, and how EU data 

protection law corresponds with them. As elucidated above, in the insufficient protection 

lacuna, data protection law applies but is not entirely up to the challenge of big data. EU 

data protection law does, however, seem to meet the level of protection that is required 

under the normative concepts of the rights to privacy and data protection law. In effect, 

the fundamental rights level demands a measure of informational self-determination, 

i.e. through the rights bestowed upon the individual under Article 8 (2) CFREU, and 

obligations regarding safeguards to protect personal data to be taken by those processing 

the data. Data protection law contains such rights and provisions, even though there are 

issues with their scope of application and protection in the context of big data.
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A significant number of the big data problems, particularly (part of) those occurring 

in the analysis and application phases, does not fall within the scope of the normative 

concepts of privacy and data protection. If this is the case, there is no place for an 

enabling effect. Accordingly, these are stand-alone problems. For type 2 and 3 lacunae, 

particularly if data processing is not the core of the issue, there is no clear link between 

a problem and the rights to privacy and to data protection. In such cases, the biggest 

problems seem to reside in information asymmetries and power imbalances that data-

driven decision-making generates, and the effects of certain decisions that may harm 

individuals. This can even be the case if the data protection law applies. An example 

is problems in the acquisition phase, where asymmetrical relationships involving, for 

example, network effects can be regarded as an important cause. Therefore, it is key to 

acknowledge that not every problem of big data constitutes a privacy or data protection 

law problem. Data protection law should not be regarded as a panacea in the context 

of big data. The problems need to be assessed and addressed based on their individual 

characteristics. This observation strongly influences the preferred approach of big data 

as maintained in this thesis.

Chapters 5 and 6: conclusions and future

Big data requires a combined approach. Privacy and data protection are of great 

importance, but big data does not concern the rights to privacy and data protection 

alone. Big data is a complex process that consists of different actions, summarised 

here as phases, that can have (negative) consequences in different ways, for equally 

different individual rights and freedoms. For a large part a combined approach simply 

requires that the big data process and its negative effects are not reduced to privacy 

and data protection problems, but instead are evaluated on their own characteristics. 

For example, when a person has a weak position vis-à-vis a company that provides an 

important service, and the service is made conditional on collecting her personal data, 

she is not only a data subject, but also a consumer. This does not always require precise 

coordination, because it concerns separate areas of law and enforcement issues do not 

necessarily overlap. Researchers, policy makers, and enforcement agencies should 

assess issues with an open mind; cases or problems should not be categorised as privacy 

and data protection problems as soon as personal data are at stake. Fortunately, such 

ideas are gaining ground in the literature and amongst policy makers and enforcement 
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authorities, at EU level and at the national level.

In addition to explaining the necessity of a combined approach to big data, Chapter 

5 discusses possible legal alternatives that might be part of such an approach. These 

alternatives are selected on the basis of the problems identified in Chapter 2 and the 

issues and lacunae found in Chapter 4, on the basis of literature on problems and 

solutions in the context of (elements of) big data. The overview of alternatives aspires to 

be a well-founded inspiration for further research; due to the scope of this research it is 

impossible to make a definitive judgement on the broader social and legal desirability of 

the different alternatives. 

The first avenue for further research is amending data protection law. Data protection 

law can be altered in different ways to increase its protective potential and make it 

match better with recent technological developments. Creating property rights in 

personal data and broadening the material scope of data protection law to data that 

does not meet the criteria of personal data are discussed, but not considered to be 

valuable solutions to current problems. What should receive more attention is the role 

of other areas of law, and their potential to protect individuals in big data. Consumer 

law, competition law, and non-discrimination law are all areas that already regulate 

parts of the big data process, and could play a more significant role in the neutralisation 

of big data’s negative impact. Furthermore, from the literature a number of new 

solutions specifically aimed at big data can be distilled, such as initiatives on algorithmic 

transparency (gaining insights into the operation of algorithms used in big data), big data 

ethics, and sector-specific regulation. The latter may be of particular value in sectors 

that are distinct in terms of context, problems, or regulation, such as the financial and 

medical sectors. 

Yet in themselves neither of these different alternatives provides the ultimate solution 

that would suffice for the overall protection of individual rights and freedoms. The 

general conclusion, expounded in Chapter 6, is that an approach solely based on 

privacy and data protection does not suffice, and neither does an approach that is solely 

based on one of the other alternatives. Because of the variety in problems, in phases in 

which problems occur, and in individual rights and freedoms that are affected by these 

problems, only a combined approach can offer sufficient protection against the negative 

impact of big data on the rights and freedoms of individuals.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Inleiding

Dit proefschrift gaat over de bescherming van individuen tegen de negatieve impact 

die big data op hun privéleven kan hebben. Big data kan leiden tot positieve en 

veelbelovende ontwikkelingen, maar de grootschalige verzameling en verwerking 

van gegevens leidt ook tot veel problemen. In dit proefschrift staan de positie en de 

bescherming van het individu centraal wiens persoonsgegevens worden gebruikt in big 

data, of wie de negatieve consequenties van de toepassing van big data ondervindt. 

In de Europese Unie (EU) richt de discussie rondom de negatieve kanten van 

big data zich voornamelijk op privacy en het gegevensbeschermingsrecht. 

Privacy en gegevensbescherming worden gezien als de rechten die het grootste 

gevaar lopen door big data, maar ook als het (juridische) antwoord op de 

problemen die big data veroorzaakt. Dit proefschrift onderzoekt deze privacy- en 

gegevensbeschermingsbenadering ter bescherming van individuen. Het draait hierbij 

om de vraag wat het potentieel en de beperkingen van het juridische privacy- en 

gegevensbeschermingskader zijn om personen te beschermen tegen de negatieve 

impact van big data op hun individuele rechten en vrijheden. 

Hoofdstuk één introduceert het onderwerp en de onderzoeksvragen. Het bespreekt 

de afbakening tot de EU, de uitsluiting van het strafrechtelijk domein, en de selectie 

van individuele rechten en vrijheden aan de hand van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (EVRM) en het Handvest van de Grondrechten van de Europese 

Unie (Handvest), nader toegelicht in Hoofdstuk 2. Daarnaast bevat het een beknopte 

conceptuele analyse van deze individuele rechten en vrijheden en van de term big data, 

alsmede de methodologische verantwoording van het onderzoek. 

Big data 

Hoofdstuk 2 bespreekt het concept big data en de daaruit voortvloeiende mogelijke 

negatieve consequenties voor de rechten en vrijheden van het individu. De 

betekenis van de term “big data” hangt af van de context waarin zij wordt gebezigd. 
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In het algemeen wordt aangenomen dat de term in 2011 voor het eerst gebruikt 

werd, gekoppeld aan de drie op data slaande factoren volume, velocity, en variety. 

Deze factoren werden in 2001 genoemd als kenmerken van nieuwe manieren van 

gegevensmanagement en -analyse, als gevolg van technologische ontwikkelingen die 

deze mogelijkheden vergrootten en goedkoper maakten. Door de jaren heen is de term 

echter op verschillende nieuwe manieren gebruikt, variërend van als marketingterm 

die slechts slaat op het verwerken van veel gegevens en wordt gebezigd om aandacht 

te wekken en inkomsten te genereren, tot verwijzing naar een socio-technologisch 

fenomeen met verregaande gevolgen voor de manier waarop wij tegen kennis en 

maatschappelijke ontwikkelingen aankijken. 

Gezien deze verscheidenheid aan interpretaties is een verdere afbakening vereist. 

Immers, wanneer de inhoud van het begrip big data en de gevolgen ervan niet duidelijk 

zijn, is ook niet te beoordelen hoe het gereguleerd is en gereguleerd zou moeten 

worden. De gemene deler van de verschillende in omloop zijnde interpretaties is, dat 

big data in alle gevallen gezien kan worden als proces, waarin gegevens verzameld en 

geanalyseerd worden, om de uitkomsten van deze analyse vervolgens toe te passen. 

In de praktijk gaat het uiteraard om een complex iteratief proces, maar in algemene 

zin kunnen deze drie fasen van vergaring, analyse en toepassing in big data projecten 

onderscheiden worden. Deze drie fasen voorstelling maakt het mogelijk om een 

normatieve en juridische analyse van big data uit te voeren. In Hoofdstuk 2 worden de 

onderscheiden fasen uitgelegd en toegelicht aan de hand van drie praktijkvoorbeelden, 

te weten kredietverstrekking in de financiële dienstensector, biobanken in medisch 

onderzoek, en online personalisatie. Samengevat houden de fasen het volgende in. 

In de vergaringsfase worden gegevens verzameld. De gegevens kunnen afkomstig 

zijn van het individu zelf, maar zij kunnen ook gekocht worden van datahandelaren, 

of bijvoorbeeld gecreëerd door het combineren van verschillende datasets, waardoor 

nieuwe informatie wordt verkregen. Daarna vindt de analyse van de gegevens plaats. 

De analyse gebeurt geautomatiseerd, met behulp van gespecialiseerde software op 

welk gebied er continu nieuwe ontwikkelingen zijn. Uit deze analyse komt vervolgens 

informatie in verschillende vormen, bijvoorbeeld als kennis, model, of voorspelling. 

In de toepassingsfase wordt deze kennis vervolgens gebruikt om beslissingen op te 

baseren. Dit kunnen algemene beslissingen zijn, bijvoorbeeld over nieuw aan te leggen 

infrastructuur of het voorschrijven van nieuwe medicijnen(combinaties) voor bepaalde 

ziektes. Vaak gaat het echter ook om beslissingen die zijn toegespitst op het individu, 
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zoals de afwijzing van persoonlijk krediet of het aanpassen van de prijs van vliegtickets 

op een website. Het is voor de normatieve en juridische analyse van belang om stil 

te staan bij het feit dat de personen wiens gegevens verzameld worden en als input 

dienen voor de analyse, en de personen op wie de uitkomsten worden toegepast, twee 

verschillende groepen zijn. Afhankelijk van het specifieke big data project kunnen ze 

overlappen, waarbij data uit de toepassingsfase weer tot nieuwe input leidt. Maar in 

beginsel zijn het vergaren en de analyse gescheiden van de toepassing; een big data 

model wordt ontwikkeld aan de hand van de gegevens van personen uit de eerste 

groep, en kan vervolgens op een onbeperkte nieuw aantal personen worden toegepast.

Op deze uiteenzetting van het fasenmodel volgt een analyse van de effecten die zich in 

elke fase kunnen verwezenlijken ten aanzien van de individuele rechten en vrijheden 

van het individu. Niettegenstaande de positieve invloed die big data kan hebben op 

het leven van het individu en de maatschappij in zijn geheel, wat in dit proefschrift 

nadrukkelijk niet wordt ontkent, ligt de focus gezien de onderzoeksvraag op de 

negatieve kanten van big data. De conclusie is dat elke fase op eigen wijze negatieve 

invloed kan hebben op individuele rechten en vrijheden, omdat er verschillende 

handelingen in plaatsvinden. In de vergaringsfase zijn de risico’s vooral gelegen in 

de grootschalige verzameling en combinatie van gegevens. Dit heeft een negatief 

effect op de rechten op privacy en gegevensbescherming, maar ook persoonlijke 

autonomie, non-discriminatie en de vrijheid van meningsuiting zijn in het geding. 

Immers, de wetenschap dat men wordt gemonitord en dat gegevens omtrent gedrag 

bijgehouden worden en opgeslagen voor de toekomst, kan van invloed zijn op het 

gedrag dat mensen vertonen, de keuzes die zij maken, en de informatie die zij 

vergaren en produceren. In de analysefase lijken de effecten beperkter, omdat de 

gegevens vaak zullen worden verwerkt in een vorm die niet meer tot individuele 

personen herleidbaar is, wat beneden in meer detail uiteengezet wordt. Hierbij moet 

wel worden bedacht, dat de analyse de bron is van vele negatieve effecten die zich 

in de toepassingsfase kunnen openbaren, zoals discriminatie. In de regel zullen 

noch de personen wiens gegevens de bron voor analyse zijn, noch de personen die 

de nadelige consequenties in de toepassingsfase ondervinden, enige invloed kunnen 

uitoefenen over wat er in de analysefase gebeurt. In deze zin kan men dus spreken 

van een negatief effect op persoonlijke autonomie: er is weinig invloed op wat er met 

gegevens wordt gedaan, of welke gegevens en modellen ten grondslag liggen aan 

een beslissing. In de toepassingsfase komt het volledige scala aan negatieve effecten 
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voorbij, dat wil zeggen, negatieve impact op de rechten op persoonlijke autonomie, 

privacy en gegevensbescherming, non-discriminatie, en vrijheid van meningsuiting. 

Persoonlijke autonomie staat onder druk, door de manieren waarop met behulp 

van big data gepersonaliseerd, overtuigd, overgehaald, genudged, en gemanipuleerd 

kan worden. Hierbij moet bedacht worden dat het niet slechts om grote high-impact 

beslissingen gaat; ook kleine cumulatieve gevallen van personalisatie kunnen de 

keuzevrijheid, ontwikkeling, en identiteit van het individu blijvend beïnvloeden. 

Gezien de toenemende kennis en mogelijkheden, en de schaal waarop dit in met name 

de digitale omgeving gebeurt, is het van belang ook bij deze cumulatieve personalisatie 

stil te staan, alsmede bij de lange-effecten die het gevolg kunnen zijn voor de toekomst 

van het individu. Met betrekking tot privacy en gegevensbescherming en vrijheid 

van meningsuiting in de toepassingsfase bestaat grofweg dezelfde problematiek als 

in de vergaringsfase. Daarnaast kan de toepassing van big data leiden tot op zichzelf 

staande inbreuken op de persoonlijke levenssfeer, onafhankelijk van de verwerking 

van persoonsgegevens. Door personalisatie kan ook de vrije informatiegaring in 

het gedrang komen. Ten slotte kan de toepassing van big data leiden tot (directe of 

indirecte) discriminatie. 

Fundamentele rechten op privacy en gegevensbescherming

In Hoofdstuk 3 staat de reikwijdte van de fundamentele rechten op privacy en 

gegevensbescherming in de EU centraal, om te bepalen wat hun normatieve inhoud 

is ten aanzien van big data. Het hoofdstuk onderzoekt wat de fundamentele rechten 

inhouden in de context van big data, en wat zij verlangen van de bescherming die het 

secundaire EU recht biedt. Het hoofdstuk richt zich op de op zichzelf staande waarde 

van deze rechten, alsmede op de beschermende functie die zij vervullen ten opzichte 

van de andere individuele rechten en vrijheden, wat hier de faciliterende functie van de 

rechten op privacy en gegevensbescherming wordt genoemd. 

Als onderdeel van de belangrijkste fundamentele rechten instrumenten in de EU, 

worden art. 8 EVRM en artt. 7 en 8 Handvest vergeleken. Schendingen van het EVRM 

en het Handvest kunnen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 

en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) worden gebracht. Het EHRM 

heeft in haar lange traditie van rechtspraak op het gebied van artikel 8 EVRM veel 
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invulling gegeven aan de inhoud van het recht op (informationele) privacy in de EU. De 

interpretatie van de rechten op privacy en gegevensbescherming door het HvJ EU is in 

sterke mate door de Straatsburgse rechtspraak beïnvloed, met name omdat het recht 

op privacy van het Handvest als corresponding right in de zin van art. 52 (3) Handvest 

minimumbescherming moet bieden conform art. 8 EVRM. Het Handvest voegt een 

apart recht op de bescherming van persoonsgegevens aan het EU fundamentele 

rechten niveau toe.

De interpretatie van deze fundamentele rechten in het licht van big data is om diverse 

redenen moeilijk. De uitspraken van beide Hoven zijn casuïstisch en sterk ingebed 

in de context van de voorliggende zaken, waarbij het doorgaans gaat om inbreuken 

(door handelen of nalaten) van Staten. Concrete zaken over big data en expliciete 

verwijzingen naar een faciliterende functie zijn zeldzaam. Anderzijds kan door het 

loslaten van de procedurele context en kijken naar de normatieve inhoud van de 

rechten, in combinatie met de interpretatiemethoden van de Hoven zoals de living 

instrument en practical and effective doctrines van het EHRM, betekenis worden gegeven 

aan de reikwijdte en welke beschermingsomvang van secundaire regelgeving vereist 

wordt. 

Uit de successieve analyse van de afzonderlijke artikelen komt ten aanzien van 

de normatieve concepten van de rechten op privacy en gegevensbescherming in 

de EU een vrij coherent beeld naar voren. Het recht op privacy ziet ten aanzien 

van big data op de verwerking van persoonsgegevens in alle fasen, waarbij de 

interpretatie gekoppeld wordt aan Conventie 108 van de Raad van Europa aangaande 

de bescherming van persoonsgegevens, en ook metadata en locatiegegevens omvat. 

Of er een ongeoorloofde inmenging is, hangt echter van de ernst en omstandigheden 

af. Er zijn in ieder geval minimum eisen waaraan voldaan moet worden om het 

individu te beschermen, welke afhankelijk zijn van de inbreuk en de gevoeligheid 

van het type gegevens dat verwerkt wordt. Deze eisen omvatten beperkingen aan 

opslag en bewaartermijnen, en verplichtingen ten aanzien van het nemen van 

maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens, onder andere ter preventie 

van ongeautoriseerde toegang en misbruik. Los van persoonsgegevens kan het recht 

op privacy in het geding zijn wanneer er een inmenging is ten aanzien van woning of 

correspondentie, of in de sfeer van seksuele activiteiten, sociaal leven, persoonlijke 

relaties, of persoonlijke, morele, of fysieke identiteit. Dit zal voornamelijk spelen in 
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de toepassingsfase. Gezien de verschillende mogelijke toepassingen van big data is het 

onmogelijk om hier een gedetailleerd volledig overzicht van te geven. 

De reikwijdte van het normatieve concept van het recht op privacy ten aanzien 

van persoonsgegevens lijkt zeer ruim, maar toch is het recht op bescherming van 

persoonsgegevens van toegevoegde waarde. Het voegt onder andere specifieke 

eisen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens toe. Art. 8 Handvest 

is preciezer geformuleerd; het bevat de gedetailleerde eisen dat de verwerking 

van persoonsgegevens op toestemming of een andere legitieme grond moet zijn 

gebaseerd, de rechten op toegang en rectificatie van persoonsgegevens, en de eis van 

onafhankelijk toezicht op de naleving hiervan. 

De faciliterende rol van privacy en gegevensbescherming wordt erkend in de literatuur, 

maar er zijn geen concrete verplichtingen in de rechtspraak van beide Hoven te 

ontdekken. Persoonlijke autonomie wordt door het EHRM wel als onderdeel van 

het recht op privacy gezien, en daarmee ligt de faciliterende rol van privacy voor 

persoonlijke autonomie in het normatieve concept van privacy besloten. Een is een 

inbreuk op dit recht door het EHRM echter nooit expliciet vastgesteld, waardoor de 

reikwijdte ervan moeilijk vast te stellen is. Ten aanzien van vrijheid van meningsuiting 

legt het HvJ EU het verband en erkent daarmee de faciliterende rol, maar dit wordt 

niet als plicht van het recht op privacy of gegevensbescherming geformuleerd. Deze 

beperkte aandacht voor de faciliterende rol zou verklaard kunnen worden door de 

fundamentele rechten traditie in de EU: de rechten op privacy en gegevensbescherming 

hebben op zichzelf staande waarde, en andere rechten en vrijheden worden door de 

respectievelijke fundamentele rechten en vrijheden beschermd. Deze conclusies over 

de normatieve reikwijdte van het recht op privacy en op gegevensbescherming komen 

terug in de conclusie van Hoofdstuk 4, waar zij vergeleken worden met de conclusies 

over de bescherming door het EU gegevensbeschermingsrecht, om de te beoordelen in 

hoeverre het de plicht heeft individuele rechten en vrijheden te beschermen. 

Gegevensbeschermingsrecht

Hoofdstuk 4 analyseert in hoeverre het huidige EU gegevensbeschermingsrecht in de 

vorm van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) individuele rechten 

en vrijheden beschermt, kan beschermen, en dient te beschermen. Om deze vragen 



23

te beantwoorden, is dit hoofdstuk onderverdeeld in vier delen, die bespreken of het 

EU gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op big data, hoe haar materiele 

normen functioneren binnen de context van big data, hoe de handhaving van de 

normen geregeld is, en of de normatieve concepten van de rechten op privacy en 

gegevensbescherming een andere implementatie van deze secundaire regelgeving 

vereisen. 

Het eerste deel van het hoofdstuk analyseert wanneer het regelgevend kader wel 

en niet van toepassing is binnen het big data proces. Doorslaggevend voor deze 

vraag is het begrip “persoonsgegeven” en het daarmee samenhangende begrip 

“identificeerbaarheid”. De materiële reikwijdte van het EU gegevensbeschermingsrecht 

is afhankelijk van of er persoonsgegevens verwerkt worden, en daarmede van de 

criteria die gelden voor het begrip “persoonsgegeven”. In de context van big data is 

het belangrijkste criterium “geïdentificeerd of identificeerbaar”, wat verwijst naar de 

herleidbaarheid van gegevens tot natuurlijke personen. Op basis hiervan kunnen vier 

verschillende typen persoonsgegevens worden onderscheiden: direct identificerende 

gegevens, indirect identificerende gegevens, gedeïdentificeerde persoonsgegevens, 

en niet-persoonsgegevens. De eerste twee vallen samen binnen de reikwijdte van 

de AVG, en worden hier aangeduid als identificeerbare gegevens. De twee laatste typen 

vallen niet onder de wet, en worden hier niet-identificeerbare gegevens genoemd. Op 

grond van deze onderverdeling zijn meerdere verwerkingsscenario’s mogelijk in big 

data. Wanneer in een big data fase niet-identificeerbare gegevens worden verwerkt, 

is de wet hierop niet van toepassing, en gaat er dus geen beschermende werking uit 

van het EU gegevensbeschermingsrecht. Of en in welke fase identificeerbare gegevens 

verwerkt worden, die dus als persoonsgegevens kwalificeren en de wet van toepassing 

maken, hangt af van het specifieke big data project. Er zijn projecten waarbij in alle 

fasen persoonsgegevens verwerkt worden, waardoor de wet dus onverminderd van 

toepassing is. Maar het kan ook voorkomen dat bijvoorbeeld in de vergarings- en 

analysefase geen gebruik maken van persoonsgegevens, maar in de toepassingsfase 

toch impact kunnen hebben op het individu. In de regel zal het echter zo zijn, dat 

persoonsgegevensverwerking vaak, maar niet noodzakelijkerwijs, voorkomt in de 

vergaringsfase en (beperkt) in de toepassingsfase, maar vaak niet in de analysefase. 

Er zijn immers sterkte prikkels voor entiteiten die aan big data doen om gegevens 

op een niet-identificeerbare manier te verwerken. In principe is men in big data 

geïnteresseerd in algemene patronen, niet in specifieke kennis over één individu. 
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Er is doorgaans geen noodzaak om gegevens in een identificeerbare staat te houden. 

Deïdentificatie zorgt ervoor dat de AVG niet meer van toepassing is. Het niet van 

toepassing zijn van de gegevensbeschermingsregels betekent onder meer dat principes 

als doelbinding, dataminimalisatie en het hebben van een legitieme verwerkingsgrond 

niet gelden in de analysefase. De mogelijkheden met big data zijn dan groter, en de 

risico’s ten aanzien van onder andere compliance en datalekken kleiner, wat deze 

sterke prikkel verklaart. De conclusie is dat het EU gegevensbeschermingsrecht in 

voorkomende gevallen niet van toepassing is op (delen van) het big data proces, 

waardoor big data zich deels aan de bescherming middels de AVG onttrekt. De eerste 

lacune in de bescherming van individuele rechten en vrijheden is hiermee gegeven.

Het tweede deel van Hoofdstuk 4 analyseert hoe de materiële normen van de AVG 

functioneren in het kader van big data, indien EU gegevensbeschermingsrecht van 

toepassing is. Het richt zich hierbij op de regels die van belang zijn in big data gezien de 

handelingen in de verschillende fasen en de potentiële negatieve effecten per fase, met 

tevens aandacht voor het potentieel van innovaties in het gegevensbeschermingsrecht 

door de AVG, zoals het recht op dataportabiliteit. De analyse van het potentieel en de 

beperkingen van het materiële gegevensbeschermingsrecht is onderverdeeld aan de 

hand van regels die de persoonsgegevensverwerking transparant moeten maken voor 

het individu, regels die het individu controle over de verwerking beogen te geven, en 

regels die specifieke risico’s in kaart proberen te brengen of te reguleren. De plichten 

om individuen informatie te verstrekken over de wijze en doel van verwerking en 

de logica en consequenties van genomen geautomatiseerde individuele besluiten 

(waaronder profilering), vormen de regels waarmee transparantie wordt geschapen. 

Deze regels zien op de vergaringssfase, en op de toepassingsfase met name indien 

er sprake is van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Van belang zijnde 

controlerechten zijn het vereiste van een wettelijke grondslag van gegevensverwerking 

en het bijbehorende toestemmingsvereiste, het recht om niet onderworpen te worden 

aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, het recht op gegevenswissing 

(recht op vergetelheid), en het recht op dataportabiliteit. Tezamen scheppen regels 

omtrent transparantie en controle de noodzakelijke voorwaarden voor informationele 

zelfbeschikking van het individu: inzicht kunnen krijgen in de gegevensverwerking 

en er invloed op kunnen uitoefenen. Deze informationele zelfbeschikking waarborgt 

persoonlijke autonomie en het recht op gegevensbescherming, kan (indirect) 

discriminatie kan tegengaan en beschermende effecten hebben voor het algemene 
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recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting. Echter, binnen de context van 

big data blijkt dit beschermend potentieel vaak niet tot volle wasdom te komen. 

Dit komt onder andere omdat de reikwijdte van de rechten beperkt is gezien 

de toepassingscriteria die ervoor gelden. De regels omtrent geautomatiseerde 

individuele besluitvorming zijn bijvoorbeeld beperkt tot high-impact besluiten. Ook 

is het in de praktijk vaak moeilijk om aan de eisen met betrekking tot informeren 

en toestemming te voldoen, bijvoorbeeld omdat de toekomstige toepassingen en 

consequenties tijdens het vergaren van de gegevens nog niet vaststaan en voldoende 

duidelijk te omschrijven zijn. Maar de belangrijkste reden is dat individuele rechten 

en controle slecht functioneren in een omgeving van online gegevensvergaring en 

toepassing van big data. Gezien de complexiteit en alomtegenwoordigheid van digitale 

gegevensverwerking is het managen van online privacy en gegevensbescherming 

een vrijwel onmogelijke taak geworden voor het individu. Bovendien fungeert 

gegevensverwerking vaak als eis en tegenprestatie voor het leveren van een dienst, 

terwijl de (negatieve) gevolgen van gegevensverwerking doorgaans abstract van 

aard zijn, of zich pas op de lange termijn of binnen de context van cumulatieve 

verwerkingen openbaren. Zij lijken het individu hierdoor niet direct te raken. Dit zijn 

extra redenen die aangeven dat adequate bescherming van individuele rechten en 

vrijheden in de context van big data niet kan worden bewerkstelligd door transparantie 

en controle door het individu alleen. 

De regels van de AVG die zich richten op het in kaart brengen of reguleren van 

bepaalde risico’s, richten zich met name tot de verwerker van persoonsgegevens. De 

nadelen van voorgenoemde regels uit de sfeer van informationele zelfbeschikking 

kleven dus niet aan zulke regels. Belangrijk in de context van big data zijn de regels 

die het verwerken van bijzondere categorieën persoonsgegevens beperkt verbieden, 

doelbinding en dataminimalisatie, de verplichtingen omtrent het uitvoeren van 

data protection impact assessments en de regels over het implementeren van data 

protection by design and default. Het beperkte verbod op het verwerken van gevoelige 

gegevens vervult een belangrijke rol in de bescherming van de rechten op privacy 

en gegevensbescherming, maar kan daarnaast ook een middel zijn om discriminatie 

tegen te gaan. Het zal echter niet baten indien er sprake is van indirecte discriminatie, 

wat gezien de mogelijkheid van het vinden van proxies voor bijzondere categorieën 

persoonsgegevens een reëel gevaar is binnen big data. Data protection impact 

assessments en data protection by design and default vereisen samengevat van big data 
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entiteiten dat zij hun verwerkingen en de daarmee gepaard gaande risico’s in kaart 

brengen, en (technische) maatregelen nemen om zoveel mogelijk tegemoet te komen 

aan de persoonsgegevensbeschermingsregels, dit alles uiteraard op straffe van de 

boetes onder de AVG. Dat voorafgaand aan de verwerking over het risico’s en het 

waarborgen van rechten van individuen moet worden nagedacht, heeft naar alle 

waarschijnlijkheid een positieve invloed op de bescherming van het individu. Er zijn 

echter twijfels over de praktische implementatie en handhaving van zulke regels, en 

daarmee over de beschermende werking die van deze bepalingen uitgaat. Hetzelfde 

geldt voor de regels omtrent doelbinding en dataminimalisatie. Deze regels lijken 

enerzijds belangrijke grenzen aan gegevensverwerking stellen, maar zijn anderzijds 

onverenigbaar met big data, wat onder andere tot handhavingsproblemen kan leiden. 

Handhavingsmogelijkheden zijn verbeterd door de komst van de AVG, onder meer door 

boetes die sterk verhoogd zijn ten opzichte van de Gegevensbeschermingsrichtlijn. 

Echter, onder meer gezien de alomtegenwoordigheid van gegevensverwerking en de 

blijvende frictie tussen het recht en de praktijk, blijft handhaving een probleem binnen 

big data. 

Het laatste onderdeel van Hoofdstuk 4 omschrijft de lacunes in de door 

gegevensbeschermingsrecht geboden bescherming van individuele rechten en 

vrijheden in de context van big data. Het vergelijkt deze lacunes met de normatieve 

concepten van de rechten op privacy en gegevensbescherming uit Hoofdstuk 

3, om conclusies te trekken over het potentieel en de beperkingen van de 

gegevensbeschermingsaanpak van big data problemen, en te beoordelen tot op welke 

hoogte gegevensbeschermingsrecht deze effecten zou moeten tegengaan. 

De lacunes in bescherming worden onderverdeeld in drie types, afhankelijk van de 

oorzaken die eraan ten grondslag liggen: of het gegevensbeschermingsrecht van 

toepassing is, en indien dit niet het geval is, of de verwerking van gegevens (niet 

zijnde persoonsgegevens) de kern van het probleem vormt of niet. In het eerste type 

lacune is het gegevensbeschermingsrecht van toepassing, maar biedt het onvoldoende 

bescherming. Deze oorzaak ligt ten grondslag aan de meeste problemen in de 

vergaringsfase. Het kan ook spelen in de toepassingsfase, bijvoorbeeld indien personen 

geprofileerd worden op basis van persoonsgegevens, maar de geautomatiseerde 

besluitvormingsregels niet van toepassing zijn omdat de beslissingen niet high-

impact zijn, of wanneer er menselijke interventie in het proces is. Bij deze lacune zijn 
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er verschillende onderliggende redenen: zoals uiteengezet, functioneren controle en 

transparantie slecht in de context van de datagedreven samenleving in het algemeen, 

en in de context van kleine maar cumulatieve big data toepassingen in het bijzonder. 

Daarnaast maken de criteria van de AVG’s bepalingen, zoals hiervoor omschreven ten 

aanzien van geautomatiseerde besluitvorming, dat de reikwijdte ervan beperkt is. 

Het tweede type lacune bestaat wanneer gegevensbeschermingsrecht niet van 

toepassing is, maar de verwerking van gegevens wel de kern vormt van het 

probleem. Dit speelt vaak in de analysefase, waar veel gegevens gedeïdentificeerd 

worden voor ze analyse ondergaan, waardoor ze buiten de reikwijdte van het 

gegevensbeschermingsrecht vallen, terwijl de kern in deze fase de analyse van 

gegevens is. In zulke gevallen zijn de mogelijkheden om invloed uit te oefenen over 

de analyse middels gegevensbeschermingsrecht vrijwel afwezig. Er is ook geen 

taak voor gegevensbeschermingsrecht, omdat geen persoonsgegevens worden 

verwerkt. In het derde type lacune is het regelgevend kader niet van toepassing 

en is gegevensverwerking niet de kern van het probleem. Deze situatie doet zich 

voor in de toepassingsfase, waar naast geïndividualiseerde besluiten op basis van 

persoonsgegevens, niet-geïndividualiseerde beslissingen worden genomen. De 

toepassing van deze beslissingen is niet afhankelijk van persoonsgegevens, maar 

kan toch een (negatief) effect op het leven van individuen hebben, zoals boven 

omschreven. 

De samenvatting van hoe gegevensbescherming functioneert in de context van 

big data en de indeling van lacunes in bescherming, leiden tot conclusies over de 

normatieve concepten van de rechten op privacy en gegevensbescherming en hoe 

het EU gegevensbeschermingsrecht daarmee correspondeert. In de eerste lacune 

(onvoldoende bescherming) blijkt gegevensbeschermingsrecht deels ingehaald door 

de nieuwe technologische realiteit van big data. Het lijkt echter wel te beantwoorden 

aan het beschermingsniveau dat de normatieve concepten van de rechten op privacy 

en gegevensbescherming vereisen. In feite vereist het fundamentele rechten niveau 

een mate van individuele zelfbeschikking, onder meer door de rechten die het individu 

heeft onder art. 8 (2) Handvest, en verplichtingen aangaande te nemen maatregelen 

ter bescherming van persoonsgegevens. Gegevensbeschermingrecht bevat dergelijke 

rechten en bepalingen, ondanks de problemen met de reikwijdte en bescherming in de 

context van big data.
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Een significant aantal van de problemen van big data, met name (een deel) van de 

problemen in de analyse en toepassingsfase, valt niet binnen de reikwijdte van de 

normatieve concepten van privacy en gegevensbescherming. Wanneer dit het geval is, 

dan is er geen ruimte voor een faciliterend effect van privacy en gegevensbescherming. 

Deze problemen staan daarmee op zichzelf. Voor lacunes van het tweede en derde type, 

met name wanneer de verwerking van gegevens niet de kern vormt van het probleem, 

is er geen duidelijk verband tussen een probleem en de rechten op privacy en 

gegevensbescherming. In zulke gevallen lijken de grootste problemen voort te vloeien 

uit de informatieasymmetrieën en machtsverschillen die worden gecreëerd door 

datagedreven besluitvorming, en de schadelijke effecten van bepaalde beslissingen. 

Dit kan zelfs het geval zijn indien de wet wel van toepassing is. Een voorbeeld is 

problemen in de analysefase, waar asymmetrische verhoudingen en daarmee gepaard 

gaande netwerkeffecten als belangrijke oorzaak kunnen worden beschouwd. Het is 

daarom van het grootste belang om te erkennen dat niet elk big data probleem een 

privacy- of gegegevensbeschermingsprobleem is. Gegevensbescherming moet niet 

worden beschouwd als panacea in de context van big data. De problemen moeten 

beoordeeld en aangepakt worden gebaseerd op hun individuele kenmerken. Deze 

constatering beïnvloedt in sterke mate welke benadering van big data de voorkeur 

geniet volgens dit proefschrift.
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Conclusies en toekomst

Big data vereist een gecombineerde aanpak. Privacy en gegevensbescherming 

spelen een belangrijke rol, maar het gaat bij big data niet om de rechten op privacy 

en gegevensbescherming alleen. Big data is een complex proces dat bestaat uit 

verschillende handelingen, hier samengevat als fasen, die elk op verschillende wijze 

(negatieve) consequenties kunnen hebben voor tevens verschillende individuele 

rechten en vrijheden. Voor een groot deel vereist een gecombineerde aanpak 

simpelweg dat het big data proces en de negatieve effecten ervan niet gereduceerd 

worden tot privacy- en gegevensbeschermingsproblemen, maar dat ze op hun eigen 

kenmerken beoordeeld worden. Uit een dergelijke beoordeling volgt bijvoorbeeld dat 

een persoon die online in een zwakke positie bevindt ten opzichte van een bedrijf dat 

een belangrijke dienst verleent, welke afhankelijk wordt gesteld van de verzameling 

van persoonsgegevens, niet alleen een betrokkene in de zin van de AVG is, maar ook 

een consument. En dat iemand die in het kader van een sollicitatie gediscrimineerd 

wordt naar aanleiding van de toepassing van big data, niet alleen een betrokkene is, 

maar ook een individu dat het recht heeft niet gediscrimineerd te worden en zich op 

nationale wetgeving kan beroepen. Dit zal vermoedelijk geen nauwgezette coördinatie 

vereisen, omdat het gaat om afzonderlijke rechtsgebieden waarbij handhaving niet 

hoeft te overlappen. Wel vereist het een open blik van onderzoekers, beleidsmakers, 

en handhavers, waarbij een geval of probleem niet gelijk binnen het privacy- en 

gegevensbeschermingskader moet worden geplaatst zodra er persoonsgegevens in 

het spel zijn. Gelukkig beginnen zulke ideeën voet aan de aarde te krijgen, zowel in de 

literatuur als onder handhavers en beleidsmakers op nationaal en EU gebied.

Naast het uiteenzetten van de noodzaak tot een gecombineerde aanpak van big data, 

bespreekt Hoofdstuk 5 juridische alternatieven die er onderdeel van kunnen zijn. Deze 

alternatieven zijn geselecteerd op basis van de problemen die in Hoofdstuk 2 zijn 

geïdentificeerd en de gevonden problemen en lacunes uit Hoofdstuk 4, aan de hand van 

de literatuur over problemen en oplossingen in de context van (deelaspecten van) big 

data. Het overzicht van alternatieven poogt een gegronde aanzet tot verder onderzoek 

te faciliteren; gezien de reikwijdte van dit onderzoek kan geen oordeel worden geveld 

over de bredere maatschappelijke en juridische wenselijkheid van de afzonderlijke 

alternatieven. 
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In de eerste plaats kan gegevensbeschermingswetgeving op verschillende 

manieren aangepast worden om de beschermende waarde ervan te vergroten 

en beter aan te sluiten bij recente technologische ontwikkelingen. Het creëren 

van eigendomsrechten in persoonsgegevens en het uitbreiden van de reikwijdte 

van het gegevensbeschermingsrecht naar gegevens die niet aan de criteria voor 

persoonsgegevens voldoen, worden besproken. Zij worden echter niet als waardevolle 

oplossingen van de huidige problemen gezien. Waar wel meer aandacht naar uit 

zou moeten gaan, is de rol die bestaande rechtsgebieden speelt en zou kunnen 

spelen ter bescherming van het individu binnen big data. Consumentenrecht, 

mededingingsrecht, en non-discriminatiewetgeving worden alle beschouwd als 

gebieden die aspecten van het big data proces deels al reguleren, en deels een 

grotere rol zouden kunnen vervullen waardoor meer negatieve impact van big 

data op individuele rechten en vrijheden wordt ondervangen. Daarnaast valt uit de 

literatuur een aantal specifiek op big data toegespitste alternatieven te distilleren, 

waaronder initiatieven rondom algorithmic transparency, dat wil zeggen het inzicht 

krijgen in de werking van in big data gebruikte algoritmen, big data ethics, en sector-

specifieke regelgeving. De laatste kan met name van belang zijn in sectoren die zich 

onderscheiden qua context, problemen, of regulering, zoals de financiële en medische 

sectoren. 

Voor al deze verschillende alternatieven geldt echter dat zij op zichzelf staand 

geen ultieme oplossing bieden die voldoende is voor de algehele bescherming van 

individuele rechten en vrijheden. De algemene conclusie, uitgediept in Hoofdstuk 6, is 

dan ook dat de privacy- en gegevensbeschermingsaanpak op zichzelf niet volstaat, net 

zo min als één van de andere alternatieven. De variëteit in problemen, fasen waarin 

problemen zich voordoen, en individuele rechten en vrijheden waar deze problemen 

een invloed op hebben, maakt dat slechts een gecombineerde benadering voldoende 

bescherming kan bieden tegen de negatieve impact van big data op de rechten en 

vrijheden van het individu.
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