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Abstract (Dutch)

In onze steeds verdergaand verbonden wereld worden meer en meer persoons-
gegevens verzameld, gekoppeld en gedeeld. Hierdoor dringen zich vragen op
over privacy — over het gevoel en de realiteit van de persoonlijke levenssfeer
en het invloed kunnen uitoefenen over verspreiding van persoonlijke informatie.
Omwille van privacy worden databases soms gedëıdentificeerd, dat wil zeggen:
ontdaan van evident identificerende informatie zoals Burger Service Nummers,
namen, adressen en telefoonnummers. Echter, in microdata, waarbij records
informatie bevatten op individueel niveau, kunnen na dëıdentificatie kolom-
men achterblijven die in combinatie zouden kunnen worden gebruikt om de
gedëıdentificeerde data te heridentificeren. Zulke combinaties van kolommen
worden ‘Quasi-IDentifiers’ (QIDs) genoemd.

Sweeney’s model van k-anonimiteit adresseert dat probleem door te waar-
borgen dat elke QID-waarde in een tabel ten minste k keren in die tabel voor-
komt, waardoor elk record in de tabel niet valt te herleiden tot minder dan k
verschillende personen en dus onlinkbaarheid ontstaat. Er zijn diverse uitbrei-
dingen voorgesteld van k-anonimiteit, maar die zijn alleen bruikbaar in een situ-
atie waarin vooraf gegevens zijn verzameld en er achteraf wordt gëıdentificeerd.
De vraag blijft: valt te voorspellen welke gegevens quasi-identificerend zullen
zijn, zodat we vooraf kunnen besluiten die gegevens niet, of op minder fijnkor-
relig niveau, te verzamelen?

Ter onderbouwing van het probleem is eerst onderzoek gedaan naar heri-
dentificeerbaarheid van Nederlandse persoonsgegevens over ziekenhuisopnames
en bijstandsfraude, gebruikmakend van een grote hoeveelheid gegevens uit Ge-
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meentelijke Basis Administraties. We tonen aan dat er in deze voorbeelden
grote verschillen bestaan in privacy, afhankelijk van de gemeente waar iemand
woont. Vervolgens zijn nieuwe technieken ontwikkeld om eigenschappen van
anonimiteit te voorspellen, voortbouwend op kansrekening en in het bijzonder
de ‘birthday paradox’ en ‘large deviations theory’.

Anonimiteit kan worden gekwantificeerd als de kans dat elk lid van een
groep uniek kan worden gëıdentificeerd via een QID. Het schatten van deze
uniciteitskans is eenvoudig wanneer alle mogelijke QID-waarden even waar-
schijnlijk zijn, dus, wanneer de onderliggende verdeling homogeen is. Dit werk
presenteert een nieuwe aanpak voor het schatten van anonimiteit voor het meer
realistische scenario waarin de verdeling van QID-waarden heterogeen is. Een
e�ciënte en accurate benadering van de uniciteitskans wordt gepresenteerd,
gebruikmakend van groepsgroottes en Kullback-Leibler afstanden (een maat
van heterogeniteit). Het gepresenteerde wordt grondig gevalideerd door de be-
nadering te vergelijken met uitkomsten van een simulatie gebaseerd op echte
demografische gegevens die in Nederland zijn verzameld.

Verder worden nieuwe technieken beschreven om het aantal ‘singletons’ te
karakteriseren, dat wil zeggen, het aantal personen dat 1-anonimiteit heeft en
dus ondubbelzinnig (her)identificeerbaar is, in het ‘generalized birthday pro-
blem’. Dat wil zeggen, het ‘birthday problem’ waarbij geboortedagen niet-
uniform over het jaar zijn verdeeld. Benaderingen voor het gemiddelde en de
variantie worden gepresenteerd die een expliciete indicatie geven van de im-
pact die heterogeniteit op anonimiteit heeft, in termen van de Kullback-Leibler
afstand ten opzichte van de homogene verdeling. Een iteratief schema wordt
gepresenteerd om de verdeling van het aantal singletons te bepalen. De for-
mules zijn experimenteel gevalideerd via demografische gegevens die openbaar
beschikbaar zijn.

Vervolgens worden drie specifieke aspecten van de analyse van singletons
in detail bestudeerd. Ten eerste is het e↵ect bestudeerd dat niet-uniformiteit
van een verdeling heeft op de mogelijke uitkomsten. Stel dat men de leeftijden
van alle leden van een groep kent: wat is het e↵ect op identificeerbaarheid dat
sommige leeftijden vaker voorkomen dan andere? Opnieuw blijkt dat de hete-
rogeniteit goed kan worden beschreven via één enkel getal, de Kullback-Leibler
afstand, en dat de uitkomsten van de formules accuraat zijn. Ten tweede is het
e↵ect van fijnkorreligheid van gegevens op identificeerbaarheid bestudeerd. Het
is duidelijk dat een leeftijd in maanden meer identificerend is dan een leeftijd in
jaren. Een techniek wordt gepresenteerd om dit e↵ect expliciet te kwantificeren
in termen van intervalbreedtes. Ten derde is het e↵ect van correlatie tussen nu-
merieke variabelen bestudeerd met als leidend voorbeeld lengte en gewicht, die
positief gecorreleerd zijn. Voor de benadering van het niveau van identificeer-
baarheid wordt een expliciete formule gepresenteerd die gebruik maakt van de
correlatiecoë�ciënt. De formules zijn experimenteel gevalideerd via openbaar
beschikbare gegevens en via niet-openbare gegevens over Nederlandse burgers
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die aan het begin van deze studie zijn verzameld.
Ten slotte geven we preliminaire ideeën voor toepassing van de technieken

in de echte wereld. Deze zijn bedoeld als stof voor discussie in het privacyde-
bat: praktische toepassing is afhankelijk van de competentie en bereidheid van
gegevenshouders en beleidsmakers om op QIDs te letten. Welke waarde van k
als voldoende sterke anonimiteit wordt beschouwd voor bepaalde persoonsge-
gevens, blijft een beleidskwestie.




