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BIG DATA IS EEN GROTE
KANS VOOR EU-BEDRIJVEN
Volgens sommige ramingen
kan de waarde van de persoonsgegevens
van Europese burgers in potentie oplopen
tot bijna 1 biljoen EUR per jaar in 2020.
Versterking van Europa’s hoge normen
voor gegevensbescherming leidt tot meer
handel en is dus geen belemmering voor
innovatie.
Consumenten maken zich steeds meer
zorgen over privacy. Het verlies van
vertrouwen leidt tot verlies van kansen en
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inkomsten voor bedrijven. Door recente
inbreuken in verband met gegevens die
veel media-aandacht hebben gekregen,
mijden consumenten dienstverleners die
persoonsgegevens onvoldoende hebben
beschermd.
Europese bedrijven die privacyvriendelijke
diensten aanbieden, kunnen voor
consumenten aantrekkelijker en
daardoor concurrerender zijn. De
EU heeft de hoogste normen voor
gegevensbescherming in de wereld. Dit
wekt vertrouwen.

Standpunten ten opzichte van
gegevensbescherming
»» 81% van de Europeanen vindt dat ze
online geen volledige controle over
hun persoonlijke gegevens hebben –
Eurobarometer, 2015.
»» Een grote meerderheid van de Europeanen
(69%) zou willen dat ze expliciet
toestemming moeten geven voordat hun
persoonlijke gegevens worden verzameld
en verwerkt – Eurobarometer, 2015.
»» Slechts 24% van de Europeanen heeft
vertrouwen in online bedrijven zoals
zoekmachines, online sociale netwerken en
e-maildiensten – Eurobarometer, 2015.

Wat is big data?
De term 'big data' slaat op grote hoeveelheden uiteenlopende gegevens die worden
ontleend aan verschillende soorten bronnen, zoals personen, machines of sensoren.
Bij deze gegevens kan het onder andere gaan om klimaatgegevens, satellietbeelden,
digitale afbeeldingen en video’s, gegevens over transacties of GPS-signalen. Big data
kan persoonsgegevens bevatten: dat wil zeggen, gegevens die betrekking hebben
op een persoon, zoals een naam, een foto, een e-mailadres, bankgegevens, posts op
online sociale netwerken, medische gegevens of het IP-adres van een computer.
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"In Europa is het beter"
»» De markten voor big data zijn vergelijkbaar met die voor clouddiensten – ze zijn nieuw, ze bloeien, zijn grotendeels nog niet
afgebakend en hebben een groot groeipotentieel. Vertrouwen is een belangrijke factor die bepaalt of deze markten in Europa
van de grond zullen komen. Consumenten moeten bedrijven vertrouwen voordat ze diensten van deze bedrijven afnemen.
Privacyvriendelijke bedrijven hebben in dit opzicht een concurrentievoordeel, en de privacyvriendelijke omgeving in Europa is de
stimulans die innovatieve technologiebedrijven kan overhalen om zich te vestigen in de EU.
»» Apple investeert 1,7 miljard EUR in nieuwe Europese gegevenscentra.
»» Cloudcomputingbedrijf Salesforce.com verhoogde zijn investering in Europa door nieuwe gegevenscentra te openen in het
Verenigd Koninkrijk (2014) en Duitsland (2015). Het heeft plannen om in Frankrijk nog een gegevenscentrum te openen.
Volgens het management van Salesforce.com betekent het nieuwe gegevenscentrum een verdubbeling voor Europa, die
weerspiegelt dat Europa voor Salesforce in het boekjaar 2013 de snelstgroeiende regio was.
»» IBM opende nieuwe cloudgegevenscentra in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië om privacyvriendelijke
diensten aan te bieden.
»» Zettabox.com is een voorbeeld van een echt Europese oplossing voor opslag in de cloud. Zijn slagzin is “It’s better in Europe”, in
Europa is het beter. Zettabox heeft besloten al zijn activiteiten in Europa te vestigen om een clouddienst van hoge kwaliteit met
het hoogst mogelijke beschermingsniveau voor persoonsgegevens te kunnen aanbieden.

DE HERVORMING VAN DE EU-GEGEVENSBESCHERMINGSREGELS MAAKT
BIG-DATADIENSTEN IN EUROPA MOGELIJK

Attitudes towards data
protection

Met het hervormingspakket voor gegevensbescherming wordt één krachtige en veelomvattende
verzameling gegevensbeschermingsregels voor de EU tot stand gebracht. Het zal innovatie in
duurzame gegevensdiensten stimuleren doordat het de rechtszekerheid vergroot en het vertrouwen
in de digitale markt versterkt. Het bevordert zo een virtueuze cirkel tussen bescherming van een
grondrecht, consumentenvertrouwen en economische groei:
Meer vertrouwen – Een overvloed aan marktonderzoeken en -studies laat zien dat het succes
van dienstverleners bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten die big data gebruiken,
samenhangt met hun vermogen om het vertrouwen van consumenten te winnen en te behouden.
> HOE: Sterkere rechten voor burgers (toegang tot en correctie van persoonsgegevens, een
expliciet recht op vergetelheid, een recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking en
het recht in kennis te worden gesteld wanneer een inbreuk op de gegevensbeveiliging heeft
plaatsgevonden).
Gemakkelijkere markttoegang voor startende bedrijven – Een nieuw recht op
gegevensoverdraagbaarheid zal het voor burgers mogelijk maken hun persoonsgegevens over te
dragen van een dienstverlener naar een andere.
> HOE: Startende bedrijven en kleinere bedrijven zullen toegang krijgen tot gegevensmarkten
die door digitale reuzen worden gedomineerd, en met privacyvriendelijke oplossingen meer
consumenten aantrekken. Dit zal de Europese economie concurrerender maken.
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Versterking van de transparantie – Personen hebben betere informatie nodig over
het beleid met betrekking tot gegevensbescherming en over wat er met hun gegevens
gebeurt wanneer deze voor online diensten worden verwerkt.
> HOE: Organisaties zullen hun transparante en gemakkelijk toegankelijke
beleid inzake gegevensbescherming openbaar moeten maken. Met eenvoudige
icoontjes op een website kan worden uitgelegd hoe, door wie en onder wiens
verantwoordelijkheid persoonsgegevens worden verwerkt.
Dezelfde regels – 28 nationale wetgevingen zullen worden vervangen door
één eenvoudig en duidelijk wetgevingskader en een één-loketmechanisme voor
governance en handhaving.
> HOE: Eén wet voor het hele continent vermindert de formaliteiten en
kosten, doordat het voor EU-bedrijven, vooral kleine spelers zoals startende
bedrijven, de noodzakelijke voorwaarden schept om het potentieel van big
data in de digitale interne markt te benutten. Bedrijven zullen te maken
hebben met één toezichthoudende autoriteit, niet met 28 autoriteiten, wat de
gegevensverwerking eenvoudiger en goedkoper maakt.
'Gegevensbescherming door ontwerp’ – De hervorming helpt exploitanten
van big data doordat zij hen verplicht te investeren in goede praktijken
inzake gegevensbescherming, zodat deze een essentiële bouwsteen van hun
ondernemingsplan worden.
> HOE: Het nieuwe beginsel van ‘‘gegevensbescherming door ontwerp’ motiveert
architecten van big-data-analyses om gebruik te maken van technieken zoals
anonimisering, pseudonimisering, encryptie en protocollen voor anonieme
communicatie. De Commissie zal zich met de lidstaten en in het bijzonder de
toezichthoudende autoriteiten en belanghebbenden inzetten om ervoor te zorgen
dat bedrijven passende richtsnoeren voor deze technieken krijgen.

Het leven voor startende
bedrijven en andere kleine
spelers vereenvoudigen:
uitzonderingen op de regels
»» Geen functionarissen voor gegevensbescherming: bedrijven hoeven geen
functionaris te benoemen, tenzij gegevensverwerking hun kernactiviteit is.
»» Geen kennisgevingen meer: kennisgevingen aan toezichthoudende
autoriteiten zijn een bureaucratische
last die bedrijven 130 miljoen EUR per
jaar kost. De hervorming schrapt deze
kennisgevingen volledig.
»» Geen excessieve verzoeken om toegang tot gegevens: bedrijven kunnen
voor het verlenen van toegang tot
persoonsgegevens kosten in rekening
brengen wanneer het aantal verzoeken
om toegang te hoog wordt.
»» Geen effectbeoordelingen: kleine
spelers zullen geen gegevensbeschermingseffectbeoordelingen hoeven uit
te voeren, tenzij er hoge risico’s voor
burgers zijn.

DEZELFDE REGELS VOOR
BEDRIJVEN UIT DE EU EN VAN
BUITEN DE EU
De EU-gegevensbeschermingsregels
zullen niet alleen van toepassingen zijn
op Europese bedrijven, maar ook op
buitenlandse bedrijven die producten
en diensten aan EU-burgers aanbieden
of hun gedrag controleren. Met andere
woorden, dezelfde regels zullen op
alle bedrijven die in de EU actief zijn,
van toepassing zijn, ongeacht waar
ze vandaan komen.. Dit zal gelijke
concurrentievoorwaarden voor Europese
en niet-Europese bedrijven scheppen.
Startende bedrijven uit andere delen
van de wereld zullen zich aan dezelfde
regels moeten houden als startende
bedrijven uit Europa. Dat is eerlijke
concurrentie in een geglobaliseerde
wereld.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN
BIG DATA?
Het belangrijkste voordeel van big data
is dat het patronen tussen verschillende
bronnen en gegevensverzamelingen
aan het licht kan brengen die nuttige
inzichten kunnen opleveren. Daarbij
valt te denken aan gebieden zoals
gezondheid, voedselveiligheid,
intelligente vervoerssystemen, energieefficiëntie en stedelijke planning.
Deze maken uiteindelijk een hogere
productiviteit en betere diensten mogelijk,
die de bron van economische groei zijn.
Het gebruik van big data door de honderd
grootste fabrikanten in de EU zou kunnen
leiden tot een besparing van 425 miljard
EUR, en in 2020 zou de analyse van big
data 1,9% extra economische groei in de
EU kunnen opleveren, wat overeenkomt
met een stijging van het bbp met
206 miljard EUR.

BIG DATA EN PRIVACY
Het waarborgen van de bescherming
van persoonsgegevens wordt een
grotere uitdaging doordat informatie
wordt vermenigvuldigd en in steeds
bredere kring over de gehele wereld
wordt gedeeld. Informatie over
bijvoorbeeld de gezondheid, de locatie,
het elektriciteitsverbruik en de online
activiteit van een persoon kunnen
openbaar worden gemaakt, wat leidt
tot ongerustheid over profilering,
discriminatie, uitsluiting en verlies van
controle.
Bij de analyse van big data gaat het niet
altijd om persoonsgegevens. Wanneer
dit echter wel het geval is, moet de
analyse de regels en beginselen van
gegevensbescherming in acht nemen:
het Handvest van de grondrechten van
de EU bepaalt dat iedereen recht op
bescherming van persoonsgegevens
heeft in alle aspecten van het leven:
thuis, op het werk, tijdens het winkelen,
tijdens een medische behandeling, op
het politiebureau of op Internet. Big
data is daarop geen uitzondering.

Innovatie aanmoedigen: zelfrijdende auto’s
De Europese Unie moet het gemakkelijker maken om grootse ideeën om te zetten in
producten en diensten die groei en banen opleveren voor onze economie. Zelfrijdende
auto’s zijn hier een voorbeeld van. De technologie in zelfrijdende auto’s betekent
dat meer autogegevens, inclusief persoonsgegevens, moeten worden uitgewisseld.
Gegevensbeschermingsregels gaan hand in hand met innovatieve en progressieve
oplossingen door Europese autofabrikanten. Zo kunnen auto’s die zijn uitgerust
met het noodoproepsysteem eCall, in geval van een ongeval automatisch de
dichtstbijzijnde alarmcentrale bellen. Dit is een mooi voorbeeld van een werkbare,
efficiënte oplossing conform de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Met de
nieuwe regels wordt de werking van eCall op het punt van gegevensbescherming
gemakkelijker, eenvoudiger en effectiever.

Hebt u vragen?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Contact met Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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