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Summary in Dutch 

Statistische beveiligingsmethoden voor het beschermen van 
persoonsgegevens in geaggregeerde datasets 

Achtergrond, scope en onderzoeksvragen 

De overheid, waaronder ook het ministerie van Justitie en Veiligheid, probeert  

de toegang tot overheidsinformatie te verbeteren, transparant te zijn over het 

handelen en verantwoording aan de samenleving af te leggen, door onder de 

noemer ‘open data’ steeds meer data proactief publiek beschikbaar te stellen.  

Op deze manier wil de overheid onder andere economische en maatschappelijke 

innovatie stimuleren en de participatie van burgers verbeteren.  

 

Het breed beschikbaar stellen van overheidsdata kan alleen als dit op een verant-

woorde manier gebeurt. Hierbij speelt de bescherming van de privacy van de 

betrokkenen een belangrijke rol. Zeker als het gaat om gevoelige gegevens over 

kwetsbare burgers. In de open data context, waarin de beschikbaar gestelde 

gegevens in principe toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief mogelijke kwaad-

willenden, is privacybescherming extra belangrijk. Bij het publiekelijk delen van  

data dienen identificerende en gevoelige gegevens daarom zoveel als mogelijk 

verwijderd of verhuld te worden, terwijl de bruikbaarheid zo veel mogelijk behou-

den moet blijven om innovatie te faciliteren. Hiervoor zijn verschillende statistische 

beveiligingsmethoden beschikbaar, die ook wel Statistical Disclosure Control techno-

logies (SDC) genoemd worden. Hierbij gaat het zowel om statistische beschermings-

methoden, modellen en procedures (samen: SDC-technieken) als om software tools 

die het mogelijk maken om deze technieken toe te passen (SDC-tools). 

 

SDC-technieken zijn gericht op het elimineren van identificerende informatie,  

terwijl de data die gedeeld worden nuttig en bruikbaar blijft. Ze kunnen gebruikt 

worden om de te publiceren dataset zodanig te transformeren dat de kans op 

privacy-onthullingen kleiner wordt. Deze methoden en tools kunnen op zowel 

microdatasets als geaggregeerde datasets toegepast worden. SDC-technieken  

en -tools voor het beschermen van microdatasets zijn beschreven in (Bargh, Meijer 

en Vink, 2018). In het onderhavige rapport beschrijven we SDC-technieken en -

tools voor geaggregeerde datasets. 

 

Geaggregeerde datasets worden samengesteld uit microdatasets en bestaan uit  

een of meerdere gestructureerde geaggregeerde tabellen. Ze representeren over 

het algemeen slechts een deel van de informatie uit de onderliggende microdataset. 

In een geaggregeerde tabel bestaan de rijen en kolommen (de cellen) uit (gegroe-

peerde) kenmerken (de kolommen) uit de onderliggende microdatatabel. Iedere cel 

in een geaggregeerde tabel representeert een unieke combinatie van deze kenmer-

ken. Bij de cellen in een geaggregeerde tabel horen een of meerdere individuen uit 

de microdatatabel, deze worden ook wel de betrokkenen, of bijdragers aan de cel, 

genoemd. Er zijn twee soorten geaggregeerde tabellen: frequentietabellen en 

kwantitatieve tabellen.  

 

In een frequentietabel kan afgelezen worden hoe vaak (frequentie) een bepaalde 

combinatie van kenmerken voorkomt. De cellen van een frequentietabellen bevatten 
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de telling van het aantal records uit de microdataset met dezelfde combinatie van 

kenmerken. De randtotalen van een frequentietabel bestaan uit de som van alle 

frequenties per rij of kolom. De som van alle frequenties (de totale frequentie) is 

gelijk aan het totaalaantal van de bijbehorende records in de microdatatabel.  

 

In een kwantitatieve tabel is de gezamenlijke hoeveelheid (kwantiteit) van iedere 

combinatie van kenmerken af te lezen (bijvoorbeeld de gezamenlijke loonsom of 

omzet). De cellen van een kwantitatieve tabel bevatten de cumulatieve waarde  

van de records uit de microdataset met dezelfde combinatie. De randtotalen van  

een kwantitatieve tabel bestaan uit de som van alle waardes per rij of kolom. 

 

Het doel van het onderhavige onderzoek is om de beschikbare SDC-technieken  

en -tools voor het beschermen van geaggregeerde datasets in kaart te brengen. 

Hierbij richten we ons op technieken en tools die toegepast kunnen worden op 

privacygevoelige data (zoals in het justitiedomein) die reeds geaggregeerd zijn. 

Deze worden dus direct toegepast op de cellen van frequentietabellen of kwantita-

tieve tabellen en niet op de onderliggende microdataset. Ook richten we ons in ons 

onderzoek op niet-interactieve openbaarmakingen van datasets (zoals deze in het 

justitiedomein meestal voorkomen), waarbij een dataset in een vast formaat ter 

beschikking wordt gesteld, en het niet mogelijk is achtereenvolgens meerdere 

zoekopdrachten (query’s) op de (onderliggende) data uit te voeren.  

 

De belangrijkste onderzoeksvragen die in dit rapport beantwoord worden, zijn: 

V1: Welke onthullingen zijn er mogelijk bij het publiceren van geaggregeerde 

datasets? 

V2: Welke SDC-technieken zijn er voor geaggregeerde datasets? 

V3: Wat zijn de belangrijkste functionaliteiten van de beschikbare SDC-tools  

voor geaggregeerde datasets? 

Methode 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben we allereerst deskresearch 

uitgevoerd. Hierin hebben we relevante wetenschappelijke literatuur uit het SDC-

domein bekeken. Daarnaast hebben we verschillende casus binnen het justitie-

domein geanalyseerd. Deze casus hebben ons geholpen bij het identificeren van  

de mogelijke onthullingen (V1) en de technieken die gebruikt kunnen worden om 

deze te voorkomen (V2). Als laatste hebben we verschillende SDC-tools voor 

geaggregeerde tabellen getest en de bijbehorende documentatie bekeken om zo 

inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen ervan. 

Resultaten 

Hieronder beschrijven we kort de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Dit 

doen we per onderzoeksvraag. 

Mogelijke onthullingen bij het publiceren van geaggregeerde datasets 

Er zijn verschillende manieren waarop informatie over de personen in een 

geaggregeerde dataset onthuld kunnen worden. Enerzijds kan het gaan om het 

achterhalen van de identiteit van een betrokkene en anderzijds om het achterhalen 

van nieuwe informatie over een betrokkene.  
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Het onthullen of per ongeluk onthullen van de identiteit van een persoon heet ook 

wel identificatie of heridentificatie. De identiteit van een persoon in de gedeelde 

dataset is dan herleidbaar: er kan achterhaald worden welk persoon in welke cel  

van de geaggregeerde dataset voorkomt. 

 

Het onthullen van kenmerken over een persoon die (waarschijnlijk) voor het delen 

van de dataset niet bekend waren, wordt ook wel attributie genoemd. Bij attributie 

wordt er dus (vaak nieuwe) informatie over een persoon onthuld. Identificatie leidt 

vaak (maar niet altijd) tot attributie en het onthullen van informatie over iemand. 

Attributie kan ook plaatsvinden zonder identificatie. Dit laatste wordt ook wel 

groepsattributie genoemd en gebeurt als een bepaalde groep op elkaar lijkende 

personen dezelfde kenmerken heeft. Er wordt dan nieuwe informatie bekend over 

een groep van mensen. Als iemand weet dat iemand deel uitmaakt van deze groep, 

kan attributie plaatsvinden zonder identificatie. Identificatie en attributie kunnen 

plaatsvinden op verschillende niveaus van zekerheid. 

 

Identificatie en attributie kunnen optreden doordat het vaak mogelijk is om data uit 

verschillende bronnen met elkaar te verbinden. Onthullingen op basis van identifi-

catie of attributie komen vooral voor als er in een geaggregeerde tabel kleine aan-

tallen of uitschieters voorkomen. Het eerste probleem, dat bepaalde cellen weinig 

bijdragers hebben speelt bij zowel frequentie- als kwantitatieve tabellen. Het tweede 

probleem, één bijdrager in de cel heeft een extreme waarde, is van belang bij 

kwantitatieve tabellen. 

 

Om te kunnen bepalen of de genoemde onthullingen daadwerkelijk kunnen optre-

den, is het nodig de context van de datapublicatie te bepalen. Dit noemen we ook 

wel de data-omgeving van de te publiceren dataset. Een belangrijke factor in de 

data-omgeving is de achtergrondinformatie die voor potentiele indringers beschik-

baar is. Deze achtergrondinformatie wordt gevormd door de externe datasets en 

databases die naast de gepubliceerde dataset beschikbaar zijn en bij kunnen dragen 

aan het afleiden van de identiteit van betrokkenen. Enerzijds zijn dit eerdere publi-

caties met een soortgelijk doel en bereik als de nieuwe publicatie (bijvoorbeeld 

gelijksoortige of opeenvolgende publicaties van dezelfde of andere overheidsinstan-

ties), anderzijds zijn dit databronnen uit een heel ander domein (bijvoorbeeld infor-

matie op sociale netwerken).  

 

Naast de beschikbare achtergrondinformatie, zijn ook de potentiele indringers 

belangrijke factoren in de data-omgeving. In de wetenschappelijke literatuur wor-

den verschillende typen indringers onderscheiden: 1) de aanklager, 2) de journalist 

en 3) de marketeer. Ieder type indringer heeft andere motieven en beschikbare 

middelen. Een aanklager is bijvoorbeeld een indringer die meer te weten wil komen 

over één bepaalde betrokkene, terwijl journalisten en marketeers meer te weten 

willen komen over alle betrokkenen of over een specifieke groep betrokkenen.  

 

Voor geaggregeerde tabellen onderscheiden we op basis hiervan de volgende 

onthullingsscenario’s, waarbij de eerste vijf scenario’s mogelijk zijn voor zowel 

frequentietabellen als kwantitatieve tabellen. Het laatste scenario doet zich alleen 

voor bij kwantitatieve tabellen: 

1 Identificatie door kleine celwaarden in de tabel: bepaalde cellen hebben weinig 

bijdragers, waardoor het mogelijk is om een of meerdere bijdragers te 

identificeren doordat dezelfde combinatie van kenmerken ook voorkomt in andere 

bronnen. Deze cellen worden meestal beschermd door middel van onderdrukking 
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of afronding. Zelfs met deze bescherming kunnen deze cellen soms afgeleid 

worden door middel van scenario’s 2 tot en met 4.  

2 Kleine celwaarden kunnen afgeleid worden uit de randtotalen van de tabel:  

de randtotalen zijn zodanig dat door optellen en aftrekken (in de publicatie 

onderdrukte) kleine celwaarden afgeleid kunnen worden. Vervolgens kan het 

eerstgenoemde scenario toegepast worden.  

3 Kleine celwaarden kunnen afgeleid worden uit overlappende categorieën in  

de tabel: de gekozen combinaties zijn zodanig dat er overlappende groepen 

voorkomen (sommige bijdragers komen in meerdere groepen voor). Door deze 

van elkaar af te trekken kunnen kleine celwaarden afgeleid worden. Vervolgens 

kan het eerstgenoemde scenario toegepast worden.  

4 Kleine celwaarden kunnen afgeleid worden door het koppelen van tabellen:  

er zijn meerdere tabellen gepubliceerd die over dezelfde groep van bijdragers 

gaat. Als deze tabellen gecombineerd worden kunnen mogelijk (in de publicatie 

onderdrukte) kleine celwaarden afgeleid worden. Vervolgens kan het 

eerstgenoemde scenario toegepast worden.  

5 Groepsattributie doordat de celwaarden scheef verdeeld zijn: bijna alle bij-

dragers in de tabel hebben dezelfde combinatie van kenmerken en behoren tot 

dezelfde cel. Voor deze groep wordt dan mogelijk nieuwe informatie onthuld.  

6 Attributie doordat uitschieters voorkomen in een kwantitatieve tabel: één 

bijdrager aan een cel heeft een veel hogere of lagere waarde dan de andere 

bijdrager. Als een indringer weet dat er een uitschieter is, dan kan de celwaarde 

van deze bijdrager afgeleid of geschat worden. 

 

In de wetenschappelijke literatuur zijn verschillende maten voorgesteld waarmee  

de kans op onthulling voor een cel of tabel gekwantificeerd kan worden. Een eerste 

manier is met behulp van sensitiviteitsregels. Deze regels meten per cel de kans op 

een onthulling. De regels geven aan of een cel “veilig” is of niet. De onthullingskans 

voor de gehele tabel wordt bepaald door te kijken naar het aandeel van de cellen 

dat volgens de sensitiviteitsregels onveilig zou zijn. Enkele voorbeelden van 

sensitiviteitsregels zijn: 

 De minimumfrequentieregel: een cel is onveilig als er minder bijdragers aan een 

cel zijn dan een vooraf bepaalde drempelwaarde (bijvoorbeeld 3). 

 De dominantieregel: een cel in een kwantitatieve tabel is onveilig als een klein 

aantal bijdragers aan een cel meer dan een vooraf bepaald percentage bijdragen 

aan de celwaarde. 

 De p% -regel: een cel is onveilig als een bijdrager aan de cel (normaal gesproken 

de op een na grootste bijdrager) de bijdrage van een andere bijdrager met een 

nauwkeurigheid van meer dan p% kan raden. 

 

Een tweede manier om de onthullingskans te meten is met behulp van Subtraction 

Attribution Probability (SAP). Hiermee kan de kans op onthulling voor een tabel  

als geheel geschat worden. SAP meet de kans dat een indringer informatie kan 

onthullen als de indringer informatie heeft over een bepaald aantal willekeurige 

bijdragers (bijvoorbeeld afgezet tegen het totale aantal bijdragers). Deze maat 

houdt dus rekening met de mogelijke achtergrondinformatie die een indringer heeft.  

 

Een derde manier om de kans op onthullingen in kaart te brengen is met voorwaar-

delijke entropie. Hiermee kan de kans geschat worden op basis van enkele eigen-

schappen van de tabel als geheel. Met voorwaardelijke entropie wordt gemeten 

hoeveel bijdragers er zijn en hoe uniform de bijdragers verdeeld zijn over de tabel. 

Hoe meer kleine celwaarden er voorkomen, hoe onveiliger de tabel is.  
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Op basis van de aldus in kaart gebrachte onthullingsmogelijkheden kan de te publi-

ceren dataset getransformeerd worden met behulp van SDC-technieken of -tools, 

zodat de kans op onthullingen kleiner wordt. Door het toepassen hiervan wordt de 

tabel als geheel veranderd: verschillende cellen of randtotalen krijgen andere waar-

den. Het is daarom nodig om vervolgens te bepalen of de getransformeerde dataset 

nog steeds bruikbaar is voor het beoogde doel.  

 

In de wetenschappelijke literatuur zijn verschillende maten voorgesteld om de 

bruikbaarheid van de getransformeerde geaggregeerde dataset te meten en dan 

vooral het informatieverlies dat optreedt na het verhullen of onderdrukken van 

bepaalde gegevens. Bij het bepalen van welke maat geschikt is, is het van belang  

te weten welk type data er gepubliceerd wordt, welke relaties en correlaties er in  

de dataset zitten, en met welk doel de data gepubliceerd worden.  

 

Een eenvoudige maat voor de bruikbaarheid van een geaggregeerde tabel is de 

afstand tussen de oorspronkelijke (onbewerkte) tabel en de getransformeerde  

tabel. Twee voorbeelden van afstandsmaten zijn: de Hellinger distance en de ab-

solute gemiddelde afstand. Dergelijke afstandsmaten meten hoeveel de getransfor-

meerde tabel lijkt op de oorspronkelijke tabel. Ze kunnen daarom gebruikt worden 

om het verschil tussen het origineel en de aangepaste tabel te beperken. Afstands-

maten geven echter niet goed de door de transformatie veroorzaakte veranderingen 

in variantie (de spreiding van de waarden) weer. Een getransformeerde tabel is 

bruikbaar als de spreiding van waarden ongeveer gelijk is aan de spreiding in de 

ongetransformeerde tabel. Voor het meten van de variantie zijn verschillende maten 

beschikbaar, bijvoorbeeld een variantieanalyse (ANOVA). Als vooraf bekend is hoe 

de gepubliceerde data gebruikt gaan worden, en specifiek welke koppelingen 

gemaakt worden, dan kan het daarnaast handig zijn om het effect van de transfor-

matie op de associatie te meten. Het verschil in de gemeten associaties voor de 

originele en getransformeerde tabel kan vervolgens gebruikt worden om het infor-

matieverlies aan te duiden. Enkele voorbeelden van associatiematen zijn: 

Spearmans rangcorrelatiecoefficient, Cramérs V, Pearsons correlatiecoëfficiënt en 

Wilcoxons rangsomtoets. 

SDC-methoden voor geaggregeerde datasets 

Om geaggregeerde tabellen te beschermen, kunnen verschillende SDC-methoden 

toegepast worden. Elke methode transformeert de gegevens in de tabellen op een 

andere manier en heeft een ander effect op de bruikbaarheid van de gegevens. Over 

het algemeen kunnen de methoden onderverdeeld worden in twee categorieën: 

methoden die geen gebruik maken van perturbatie en methoden die wel gebruik 

maken van perturbatie. 

 

De methoden die geen gebruik maken van perturbatie houden de waarheids-

getrouwheid van de celwaarden intact. Enkele voorbeelden zijn: 

 Onderdrukken van onveilige cellen: de waarden van onveilige cellen worden 

vervangen door lege cellen of een symbool dat aangeeft dat de waarde van  

de betreffende cel onderdrukt is.  

 Conventioneel (rekenkundig) afronden van celwaarden: elke celwaarde wordt af-

gerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van een bepaalde macht, bijvoorbeeld 

op vijftallen of tientallen (de waarde 26 wordt op tientallen afgerond naar 30). 

 Aanpassen van kleine celwaarden: celwaarden onder een vooraf bepaalde 

drempel worden onderdrukt of rekenkundig afgerond (conform de twee hier-

boven beschreven methodes).  
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 Herontwerpen van de tabel: de tabel wordt opnieuw samengesteld, bijvoorbeeld 

door bepaalde categorieën van kenmerken samen te voegen (indikken) zodat er 

cellen met meer bijdragers ontstaan.  

 

Hoewel de op deze manier aangepaste celwaarden sterk lijken op de waarden in  

het origineel, gaan sommige tabeleigenschappen mogelijk verloren. Zo worden de 

afzonderlijke cellen individueel aangepast en tellen de waarden van de individuele 

cellen niet altijd meer op tot het randtotaal. 

 

Methoden die wel gebruik maken van perturbatie voegen ruis aan de tabel toe. 

Hierdoor is de tabel niet meer volledig waarheidsgetrouw, maar kan in sommige 

gevallen wel gewaarborgd worden dat de cellen optellen tot de randtotalen. Enkele 

voorbeelden zijn: 

 Willekeurig afronden van celwaarden: elke celwaarde wordt willekeurig (proba-

bilistisch) naar boven of beneden afgerond op gehele getallen van een bepaalde 

macht (de waarde 26 kan op tientallen afgerond worden naar 20 of 30). De kans 

dat er naar boven of beneden wordt afgerond wordt bepaald door de afstand van 

de originele waarde tot het lager liggende veelvoud van de macht.  

 Gecontroleerd afronden van celwaarden: elke celwaarde wordt zodanig naar 

boven of beneden afgerond op gehele getallen van een bepaalde macht dat de 

randtotalen overeenkomen met de som van de afgeronde waarden en het rand-

totaal dicht bij de originele waarde blijft.  

 Gecontroleerd aanpassen van onveilige celwaarden: de waarden van onveilige 

cellen worden zodanig aangepast dat ze veilig zijn, dichtbij de originele waarden 

blijven en de randtotalen overeenkomen met de som van de aangepaste waar-

den. Deze aanpassing is voor deze methode niet gelimiteerd tot afronding. 

 Ruis toevoegen aan de celwaarden: willekeurige celwaarden worden in paren 

aangepast door deze met 1 te verhogen of verlagen zodanig dat de randtotalen 

overeenkomen met de som van de aangepaste waarden. 

 Ruis toevoegen aan de celwaarden op basis van sleutels: celwaarden worden aan-

gepast door consequent ruis toe te voegen. De hoeveelheid ruis is gebaseerd op 

sleutels die willekeurig worden toegewezen aan de originele tabel.  

 Genereren van een nieuwe tabel: een volledig nieuwe tabel wordt gegenereerd 

die dezelfde statistische eigenschappen heeft als de originele tabel.  

 

Er zijn aanvullende empirische studies nodig om te onderzoeken hoe goed deze 

methoden in de praktijk voldoen en welke methode voor welk type dataset geschikt 

is. Bij het kiezen van een geschikte methode voor een te publiceren dataset, moet 

eerst bepaald worden welke dataeigenschappen belangrijk zijn voor het beoogde 

doel. Vervolgens kan beoordeeld worden welke methode de beste verhouding geeft 

tussen enerzijds het beperken van de kans op onthullingen anderzijds het behouden 

van de bruikbaarheid.  

SDC-tools voor geaggregeerde datasets 

Om het toepassen van bovengenoemde SDC-methoden gemakkelijker te maken, 

zijn er door verschillende organisaties (waaronder statistische bureaus en universi-

teiten) SDC-tools ontwikkeld. In het onderhavige onderzoek hebben we de volgende 

tools onderzocht: τ-ARGUS, sdcTable en CellKey. Al deze software tools zijn open 

source en gratis. 

 

Van de onderzochte tools biedt τ-ARGUS het grootste aantal SDC-methoden 

(waaronder onderdrukking, gecontroleerde tabelaanpassing en gecontroleerde 
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afronding). Deze zijn toegankelijk via een grafische gebruikersomgeving (GUI). 

Bovendien heeft τ-ARGUS een uitgebreide handleiding met daarin een uitleg van  

de theorie achter de aangeboden methoden, enkele aanbevolen parameterinstellin-

gen en een praktisch voorbeeld van het gebruik van tool. Hoewel de handleiding erg 

uitgebreid is, is deze op sommige punten onduidelijk en mist er op enkele cruciale 

punten uitleg. Verder heeft τ-ARGUS ook een ongebruikelijk format voor data-

invoer. Hierdoor is het soms moeilijk om de tool te gebruiken. 

 

De andere bestudeerde tools bieden minder mogelijkheden dan τ-ARGUS en heb-

ben geen GUI. De documentatie is ook niet zo uitgebreid als die van τ-ARGUS en 

daarom vereist het gebruik van deze tools nog meer voorkennis. CellKey-pakketten 

biedt wel een methode die nog niet is geïmplementeerd in τ-ARGUS. SdcTable biedt 

toegang tot dezelfde methoden als τ-ARGUS, maar dan in het softwarepakket R. 

Beide tools worden actief ontwikkeld, waardoor deze in de toekomst mogelijk uit-

gebreider, beter gedocumenteerd of makkelijker te gebruiken zijn.  

Discussie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

In het onderhavige rapport hebben we verschillende onthullingscenario’s voor 

geaggregeerde datasets geïdentificeerd op basis van de state-of-the-art weten-

schappelijke literatuur. Aangezien deze scenario’s gelden bij de huidige stand van  

de technologie, is voortdurend onderzoek nodig om op de hoogte te blijven van 

mogelijke nieuwe scenario’s. De reikwijdte van dit continue onderzoek zou niet 

alleen beperkt moeten blijven tot geaggregeerde data, maar ook microdata moeten 

omvatten. Als eenmaal duidelijk is hoe de onthullingsrisico’s bij microdata zich ver-

houden tot de risico’s bij (daarvan afgeleide) geaggregeerde data, kan de kennis 

vanuit het ene gebied ook in het andere gebied benut worden.  

 

In dit rapport hebben we ook een overzicht gegeven van de SDC-methoden die 

gebruikt kunnen worden om geaggregeerde tabellen te beschermen tegen onthullin-

gen. Er zijn verschillende methoden beschikbaar die de data ieder op een andere 

manier beschermen. Afhankelijk van het vooraf bepaalde risico kan gegeven de 

context (waaronder de data-omgeving), een geschikte methode gekozen worden. 

Voor het kiezen van een methode, is het nodig om de werking en eigenschappen 

van de verschillende methoden te begrijpen. Dit rapport bevat een overzicht van de 

belangrijkste eigenschappen van iedere SDC-methode om deze keuze makkelijker te 

maken.  

 

Dit rapport laat zien dat het gebruik van SDC-methoden en -tools complex is; 

gebruikers hebben hier vaak aanvullende begeleiding bij nodig. De gebruiker moet 

onder andere inzicht hebben in het te publiceren datatype en de data-omgeving, 

zodat de juiste SDC-methode en parameters geselecteerd kunnen worden en de 

SDC-tool op een goede manier geconfigureerd kan worden. Door middel van ver-

volgonderzoek willen we dit proces in de toekomst makkelijker maken. Dit onder-

zoek zal voortbouwen op de bevindingen uit dit rapport. Daarnaast zullen we 

experts interviewen, enkele casusstudies uitvoeren en putten uit onze eerdere 

ervaring op het gebied van SDC. In een volgend rapport zullen we op basis van dit 

onderzoek richtlijnen geven voor het gebruik van SDC-technologie in de praktijk. 

 

Een andere toekomstige onderzoeksrichting is om het domein uit te breiden naar 

ongestructureerde data. Het gaat dan met name om het beschermen en anonimi-

seren van teksten in natuurlijke taal. Dit is relevant binnen het justitiedomein, 
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omdat dergelijke gegevens op grote schaal worden geproduceerd én gedeeld. Zo 

worden gerechtelijke uitspraken online gepubliceerd. Het anonimiseren van vrije 

tekst is nu nog een moeilijke en ook tijdrovende zaak. Dit gebeurt nu grotendeels 

handmatig. Onderzoek naar het herkennen van bepaalde onderwerpen of entiteiten 

in zinnen, kan helpen bij het vinden van identificerende gegevens in teksten. 

Hierdoor zou het makkelijker worden om deze uit de tekst te verwijderen of ze te 

verhullen. Er is een praktische behoefte aan dergelijk onderzoek, omdat sommige 

onderwerpen op zichzelf niet identificerend zijn, maar in combinatie met andere 

gegevens wel. Met het oog op de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van 

data is het extra belangrijk mogelijk identificerende onderdelen van gepubliceerde 

teksten te herkennen. Iets wat nu wellicht goed beschermd is, hoeft dit in de 

toekomst niet noodzakelijkerwijs meer te zijn, doordat de data-omgeving blijft 

groeien. 
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