
Op1 februari kiest Iowa
als eersteAmerikaanse
staat eenkandidaat voor
depresidentsverkiezin-
genen lijkt het grootste
verkiezingscircus ter

wereld los tebarsten.Deonzichtbare
realiteit is anders: al ruim tien jaar kopen
en verzamelenRepublikeinenen vooral
Democraten iederedagbergendata van
alle Amerikanenomzoperpersoonhun
verkiezingsbeloftes af te stemmenen
stemgedrag temanipuleren.Nederland-
sepolitiekepartijen latenondertussen
niets los overhundataminingpraktijken.
Of de regering valt of staat tot de verkie-
zingen inmaart 2017, nu is hetmoment
omdekwestie te ontledeneneenbrede
maatschappelijkediscussie te starten
overhet spanningsveld tussen technolo-
gie endemocratie in verkiezingstijd.

Depraktijk indeVS liegt erniet om.
Beidepartijenweten vanalle 200mil-
joenpotentiële stemmersprecieshet
financiële,medische enpolitiekewel en
wee enkennenhun ‘social graph’—de
directe omgeving van families, vrienden
encollega’s.Deze gevoeligeprofielen
vormenniet alleendebasis voor alge-
menepartijprogramma’s,maar ook
voor ‘microtargeting’: het aanpassen
van campagnebeloftes op individuele
stemmers aandehand vanhunprofiel-
kenmerken.Bij online advertenties en
huis-aan-huisbezoeken, eenbelangrijk
wapen indeoverwinningen vanObama,
weten campagneteamsexact aanwie zij
eenbeloftemoetendoen, of juist niet.
Welke rijke, arme, gezonde, gehandicap-
te, blankeof zwarteAmerikaan zweeft op
Obamacare, onderwijs ofwapenbezit. Bij
welke gezinnenbuitenlandbeleiddoor
eenoorlogstraumaonbespreekbaar is.

Huisadres of IP-adres, deAmerikaanse
kiezer ontkomtniet aandepolitiekeda-
tamining-machine.

Rijkedonoren vankandidatenbetalen
(of kopen)non-descriptebedrijven als
CampaignGrid, Xaxis enNGPVANom
diedatabases te voeden.Kranten, verze-
keraars endeNationalRifleAssociation
verkopenhunadministratie aanpolitici.
Debedragen zijnonbekendmaar onge-
twijfeld gigantisch.Geenwonderdat de
Amerikaansepolitiek zelfweinig voelt
voor algemeneprivacyregelgeving.

Nederlandkentwél eenWetbescher-
mingpersoonsgegevensdie transparan-
tie en toestemming inprincipe regelt.
Desondanks zijndebigdatapraktijken
hier innevelengehuld.Campagneteams
kijkenal jaren likkebaardendnaarhun
bigbrothers indeVS. In 2012benoem-
denalle partijen indeVolkskrant de
privacyzorgen,maar gaf iedereenaan
deontwikkelingen te volgen.Nadege-
meenteraadsverkiezingen van2014was
LeefbaarRotterdam inNRCHandels-
bladopvallendopenhartig.Departij had
de stad tot op straatniveau verdeeld, ver-
kondigdeoveral eenandereboodschap
enwonde verkiezingen. Anderepartijen
bleven stil, ‘uit angst concurrentievoor-
deel te verliezen’.

LeefbaarRotterdamgebruikte open-
bare statistieken.Microtargeting in
deVS ishet andereuiterste.DeNeder-
landse realiteit anno2017 zal vast inhet
midden liggen.Wantdedatahonger van

politiekepartijen zal toenemen.Winnen
of verliezengaat omprocentpunten.
Politiekedatamining is alswielrennen:
jewint de racemet ietsmeer geheimege-
avanceerdedopingdan je tegenstander.
HoudenNederlandsepolitiekepartijen
daaromdekaken stijf op elkaar?

Hoog tijd voor een scherpdebat.Het
stemgeheim, vrijheid van vergadering,
privacy en vrijemeningsvorming zijn
voordehand liggendegevaren.Net zoals
concentratie vandemacht: vermogen-
departijenkunnenmeer investeren in
datatools dankleineoppositiepartijen.
Cybercrime is ook reëel: in 2008 zijnde
dataschatkisten vanObamaenoppo-
nentMcCaingehackt. Bigdata kande
democratischeparticipatie ookbevorde-
ren,waarhet nieuwe stemmersnaarde
stembus trekt.

Kortom,hoediepmagdepolitiek
microtargeten?Transparantie, gedegen
onderzoeknaardepraktijk en strenge
straffenbij overtreding vandealgemene
privacyregels zijnnoodzakelijk.Diepri-
vacyregels voorbedrijvenworden steeds
strenger.Maarhet gerichtmanipuleren
vankiezers endedemocratie is van een
totaal andere ordedandatamining voor
damesschoenen.Het is verdedigbaar
ompolitiekedataverzameling en tar-
geting van individuele kiezers, ookna
persoonlijke toestemming, te verbieden.
Ongeacht politiekekleur zoudenpolitici
zichzelfmoetenonderwerpenaannog
strengereprivacyregels omhet stemge-
heimendedemocratie inde21e eeuw te
beschermen.
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