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OOP 1 JANUARI 2000 is het FASTER-project van start

gegaan. FASTER staat voor Flexible Access to Statisti-

cal Tables and Electronic Resources. Doel van het project

is het ontwikkelen van een flexibel en intelligent presenta-

tiesysteem om statistische en andere gegevens te benade-

ren in een ‘virtuele’ omgeving. De gebruiker zou in die

omgeving in staat moeten zijn om in een soort van data-

web door de gegevens te bladeren. Daartoe zal een client
beschikbaar zijn die aan persoonlijke wensen aan te pas-

sen is, zodat de gebruiker in een ‘vertrouwde’ omgeving

op zoek kan gaan naar gegevens en die gegevens vervolgens

aan een aantal eenvoudige analyses kan onderwerpen.

Er zijn uiteraard al diverse zoekmachines op het web die

voor ons op zoek kunnen gaan. Daarnaast is er veel statis-

tische programmatuur die naast eenvoudige analyses ook

zeer complexe analyses kan uitvoeren. 

De meeste statistische data zijn echter door zoekmachines

niet in te zien: zij kennen alleen maar platte tekst- en html-

bestanden en zullen dus niet in staat zijn om in een (binair)

statistisch bestand te zoeken naar gegevens over, bijvoor-

beeld, inkomen. Bovendien zijn de gegevens niet altijd di-

rect beschikbaar, maar moet op de betreffende website met

behulp van een formulier de betreffende dataset opgevraagd

worden, in een aantal gevallen vergezeld van een password.

Om complexe analyses te kunnen uitvoeren, is het nodig

de microgegevens op de eigen pc beschikbaar te hebben.

Microgegevens betreffen steeds individuele waarnemin-

gen, zoals personen of bedrijven. In de meeste gevallen

gelden echter voor de hele dataset andere restricties 

(met betrekking tot betaling en/of beveiliging) dan voor 

geaggregeerde resultaten van die dataset of de metadata.

Geaggregeerde gegevens hebben betrekking op groepen

van waarnemingen. Bijvoorbeeld het gemiddelde voor heel

Nederland. Door de gebruiker de analyses op afstand te

laten doen, heeft de aanbieder van de gegevens nog con-

trole over wat er met de gegevens gebeurt en kunnen dus

minder zware restricties gehanteerd worden met betrek-

king tot de beveiliging en/of betaling.

Laten we eens kijken hoe de ondernemer nu op zoek gaat

naar de slagers in Kampen. Als deze op een zoekmachine

de woorden “slager” en “kampen” invoert, zal een over-

vloed van pagina’s tevoorschijn komen, bijvoorbeeld de

website van een slagerij in Kampen (of een verwijzing naar

de Kuifje-fanclub). Er is echter een grote kans dat deze

ondernemer niet het gevraagde aantal slagers in Kampen

zal aantreffen. Dat komt, omdat de zoekmachine alleen

maar op zoek gaat naar html-bestanden of tekstbestanden.

Mocht de ondernemer nu een website kennen waar statis-

tische gegevens worden ontsloten, zoals bijvoorbeeld Stat-

Line, de online statistische database van het Centraal

Bureau voor de Statistiek (CBS), dan kan hij of zij daar in

de database zoeken naar “slager” en “kampen”. Als daar

echter ook niets te vinden is over slagers in Kampen, dan

houdt de zoektocht daar op, tenzij de ondernemer nog

andere sites weet met een online database. De zoektocht

zou kunnen eindigen bij een commercieel bedrijf dat een

bestand te koop aanbiedt waarin alle ondernemers in heel

Nederland staan gegroepeerd per gemeente. Onze onder-

nemer zou nu veel geld moeten betalen voor een bestand

waarvan maar een heel klein gedeelte nodig is.

Voor de beleidsmaker gaat hetzelfde verhaal op, maar met

een aantal verschillen. De beleidsmaker heeft wellicht toe-

gang tot meer bestanden, en wil met de gevonden gege-

vens nog iets doen: het verband bepalen tussen twee varia-

belen.

De onderzoeker loopt tegen vergelijkbare problemen op.

Bovendien zal de onderzoeker, om te weten wat de beste

gegevensverzameling is voor het toetsen van de hypothese,

een beetje door de gegevens willen bladeren, alvorens de

hele verzameling te downloaden en op de eigen pc verder

te analyseren. Men kan zich voorstellen dat het bladeren

door de gegevens minder restricties op de gegevens vereist

dan het downloaden van het gehele gegevensbestand.

Deze drie voorbeelden laten zien wat er nodig zou zijn:

een world wide data web, waarin gezocht kan worden in

(statistische) gegevensbestanden op verschillende data sites
in plaats van in platte tekst; waarin de gegevens gepresen-

teerd kunnen worden op een manier die voor verschillen-

de gebruikers de juiste informatie biedt; waarin de gege-

vensbestanden beveiligd zijn tegen statistische onthulling

en tegen niet-betalende of niet-geregistreerde gebruikers;

waarin verschillende bronnen van gegevens gecombineerd

zijn, zodat die simultaan doorzocht kunnen worden.

Het project
Dit alles was de reden om in het kader van het vijfde

raamwerk het FASTER-project te starten. Volgens de

Annex bij het contract heeft dit project de volgende drie

doelen:

• het ontwikkelen van een open architectuur voor de ver-

spreiding en het gebruik van statistische gegevens. Zij zal

worden geschreven in xml (eXtensible Markup Language),

gebaseerd op consultatie van geïnteresseerde partijen om

een geschikt metadata-objectmodel te definiëren, bouwend

op de ervaring van gedistribueerde informatiesystemen;

• het ontwikkelen van een configureerbare gebruikersom-

geving, zoals een web-gebaseerde client application of

applet, waarin de gebruiker in staat gesteld wordt om de

omgeving, voor directe interactie (inclusief visualisatie en

geografische weergave) met statistische geaggregeerde en

micro- of andere gegevens, persoonlijk in te stellen;

• het implementeren van volledige toegangscontrole van

de onderliggende gegevens met inachtneming van zowel

vertrouwelijkheid (inclusief statistische beveiliging) als

commerciële aspecten.

Het project wordt uitgevoerd door acht partners uit zeven

verschillende landen. Deze partners zijn in drie groepen in

te delen. Vier van de partners zijn zogeheten data-archie-

ven: uit het Verenigd Koninkrijk komt het UK Data Archi-
ve (UKDA), uit Noorwegen Norsk Samfunnsvitenskapelig
Datatjeneste (NSD), uit Denemarken Dansk Data Arkiv
(DDA) en uit Frankrijk Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS). Drie van de partners zijn nationale
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statistische bureaus: uit Nederland het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS), uit Ierland Central Statistics Office
(CSO) en uit Noorwegen Statistisk SentralBurå (SSB). Ten-

slotte is één universiteit vertegenwoordigd: de Università
degli Studi di Milano (UNIMI) uit Italië.

Een aantal partners (UKDA, NSD, DDA en CSO) heeft

vóór dit project deelgenomen aan een vergelijkbaar project

in het vierde raamwerk, NESSTAR (NEtworked Social

Science Tools And Resources). Dit had grotendeels dezelf-

de doelen als FASTER nu heeft, maar concentreerde zich

op het ontsluiten van microgegevens en bevatte geen

mogelijkheden tot statistische beveiliging. Om daar bin-

nen het FASTER-project vorm aan te kunnen geven, zijn

de statistische bureaus bij het project betrokken. UNIMI is

bij het project betrokken om de toegangscontrole tot het

systeem een uitgebreidere vorm te geven.

Metadata
Een van de eerste aspecten die komt kijken bij het zoeken

naar gegevens betreft de metadata. Dit zijn gegevens die

beschrijvingen geven over de gegevens. Om te weten dat

een bepaalde gegevensverzameling data over inkomen

bevat, zal dat toch ergens moeten staan. In het NESSTAR-

project heeft men zich gericht op het Data Documentation

Initiative (DDI). Dat heeft tot doel om op uniforme wijze

een gegevensverzameling te beschrijven. Daarbij is

gebruikgemaakt van de codeboek-metafoor: doorgaans

gaan gegevensverzamelingen (op diskette of tape) verge-

zeld van een papieren beschrijving van hetgeen zich op de

diskette bevindt. Van zo’n document is in DDI een xml-

standaard gedefinieerd. In DDI wordt ook ondersteuning

geboden aan de Dublin Core, zodat de metadata ook aan

de daarbij afgesproken eisen voldoen.

De DDI-standaard wordt beheerd door ICPSR (Inter-uni-
versity Consortium for Political and Social Research), een

consortium dat gericht is op het beschikbaar stellen van

elektronische gegevensbestanden voor sociaal-wetenschap-

pelijk onderzoek. Zo kon het zijn dat die ontwikkelingen

zich enigszins buiten het gezichtsveld van de statistische

bureaus begaven. De statistische bureaus hebben zich in

de tussentijd ook met metadata beziggehouden. Bij het

CBS is men, in samenwerking met andere statistische

bureaus, tot de ontwikkeling van het zogeheten CRISTAL-

model (Cubic, Raw, and Intermediate STatisticAL data)

gekomen. Dit model, vormgegeven in een softwarecompo-

nent, biedt een uniforme toegang tot verschillende vormen

van statistische data. Dat verschil in vorm kan betrekking

hebben op de wijze van opslag (bijvoorbeeld SPSS of

Excel), maar ook op de vorm van de gegevens zelf, bijvoor-

beeld microdata of geaggregeerde tabelgegevens. De ambi-

tie van het FASTER-project is om deze twee werelden van

metadata te combineren in een solide generieke xml-stan-

daard. Daartoe is op dit moment een voorstel tot uitbrei-

ding van DDI in behandeling. Dit gecombineerde metada-

tamodel zal ervoor zorgen dat binnen het FASTER-sys-

teem op dezelfde manier naar de gegevens kan worden

gekeken.

Toegangscontrole
Om verschillende redenen is het van belang om te weten

wie degene is die de gegevens bekijkt. Sommige gegevens-
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verzamelingen zijn publiekelijk toegankelijk, maar sommi-

ge zijn alleen beschikbaar voor bepaalde groepen van per-

sonen. Zo stelt het CBS microgegevens over personen

alleen beschikbaar aan medewerkers van een universiteit,

waarbij een aantal extra eisen wordt gesteld over het

gebruik van de gegevens. In andere gevallen moet er voor

de gegevens betaald worden. Door UNIMI zal een zelf-

standige component worden ontwikkeld die het systeem

vertelt wat voor soort gebruiker zich heeft aangediend en

welke handelingen er (door de gebruiker) zullen moeten

worden uitgevoerd om toegang te krijgen tot de betreffen-

de gegevens. Zo’n handeling zou bijvoorbeeld een online

registratie kunnen zijn of een betaling. Op deze manier

weet zowel het systeem als de gebruiker welke stappen er

te gaan zijn.

Statistische beveiliging
In de meeste gevallen zijn de gegevens verzameld onder

de voorwaarde dat individuele herkenbare gegevens niet

aan derden verstrekt worden. Bij het publiceren van resul-

taten op basis van die gegevens zal daar dus rekening mee

moeten worden gehouden. Uiteraard worden naam- en

adresgegevens uit de microbestanden verwijderd, maar dat

is meestal niet voldoende om herkenning te voorkomen.

Vaak zijn individuen te onderscheiden op basis van andere

kenmerken. Zo levert de combinatie beroep = ‘burger-

meester’ en woonplaats = ‘Amsterdam’ al direct één per-

soon op. Vervolgens kan in de rest van het record (de

gegevens in het bestand die betrekking hebben op één

waarneming) verdere, eventueel gevoelige, informatie wor-

den gevonden. In een veilig bestand zullen alle combina-

ties van identificerende variabelen (zoals woonplaats,

beroep, bedrijfsklasse) voldoende vaak voorkomen. 

Als een combinatie toch te weinig voorkomt, zal deze moe-

ten worden beveiligd. Dat kan eenvoudig door de

betreffende gegevens te verbergen. Hierbij kan echter

onnodig veel informatie verloren gaan. Minder rigoureus

is het om categorieën van identificerende variabelen ‘in te

dikken’, bijvoorbeeld door gemeenten samen te voegen tot

provincies.

Ook bij geaggregeerde gegevens is er een gevaar op her-

kenning van individuen. Ook daar zijn identificerende

variabelen aanwezig. Heel grote bedrijven kunnen op die

manier heel eenvoudig te herkennen zijn: in Geleen bij-

voorbeeld zijn nu eenmaal niet zo veel andere bedrijven in

de chemische industrie te vinden. Ook als een cijfer op

soortgelijke wijze betrekking heeft op twee bedrijven, is er

gevaar voor onthulling. Een van die twee bedrijven kan,

gegeven het eigen aandeel aan dat cijfer, dat van de con-

current bepalen. In een veilige tabel zullen de cellen door

voldoende individuele waarnemingen zijn gevuld.

Als een cel toch op te weinig waarnemingen is gebaseerd,

kunnen op vergelijkbare wijze als bij microgegevens de

betreffende gegevens worden beveiligd. Ook hier kan dat

weer door categorieën in te dikken of door cellen te verber-

gen (door in de cel een kruisje te zetten). In dat laatste

geval moet er rekening worden gehouden met andere

gegevens in de tabel: als deze randtotalen bevat, kan men

de waarde van de cel eenvoudig bepalen door alle andere

waarden van dat randtotaal af te trekken. Er zullen dan

dus meer kruisjes moeten worden gezet.

Om de gegevens statistisch te beveiligen zal gebruik wor-

den gemaakt van software die is ontwikkeld in een ander

project uit het vierde raamwerk: Statistical Disclosure Con-

trol (SDC). Dit project, met als partners universiteiten en

statistische bureaus uit Engeland, Italië en Nederland,

werd geleid door het CBS. De ontwikkelde software, Argus

genaamd, bestaat uit twee programma’s: µ-Argus voor het

beveiligen van microgegevens, en τ-Argus voor het beveili-

gen van tabelgegevens. Dit omdat de aard van beveiligen

voor de verschillende soorten van gegevens verschillend is.

Beide programma’s zijn in staat om enerzijds onveilige

gegevens te detecteren, anderzijds om die te beveiligen.

Hoe gaat het in zijn werk
Uiteindelijk is het de bedoeling dat er naar gegevens kan

worden gezocht en dat ze kunnen worden geraadpleegd.

Op basis van het al bestaande NESSTAR-systeem volgt nu

een voorbeeld. Dat systeem is gebaseerd op webtechnolo-

gie. Er staan her en der verspreid NESSTAR servers, waar

de gegevens en de bijbehorende metadata staan opgesla-

gen. De verstrekkers van gegevensverzamelingen (dat 

zijn niet noodzakelijkerwijs de producenten ervan) kun-

nen met behulp van een publisher hun gegevens beschik-

baar stellen aan de eindgebruikers. Voor de eindgebruiker

zijn deze zogeheten archieven zichtbaar in de explorer
(figuur 1). De gebruiker kan uit de lijst zelf selecteren

welke archieven hij of zij wil gebruiken. Vervolgens 

zullen alle acties die de gebruiker binnen de explorer uit-

voert worden verdeeld over alle van toepassing zijnde

archieven.

Zoeken
Voor het zoeken naar gegevens wordt gebruikgemaakt van

de metadata zoals die zijn opgeslagen in het bijbehorende

DDI-codeboek. De gebruiker kan een aantal zoekwoorden

invoeren, maar kan ook specifieker zoeken naar bestanden

waarin bepaalde velden een opgegeven waarde bevatten. In

figuur 1 staat een voorbeeld van een geavanceerde zoekop-

dracht. De zoekopdracht zal uiteindelijk worden verdeeld

over alle geselecteerde archieven.

Bladeren
Alle gegevensverzamelingen die aan de gevraagde kenmer-

ken voldoen worden getoond in een lijst. Daarin staan

onder meer de titel van de gegevensverzameling en het

archief waar de verzameling gevonden is. De gebruiker

kan vervolgens een van de gegevensverzamelingen selecte-

ren en deze gaan ‘verkennen’. Daartoe kan deze allereerst

door de metadata bladeren. Het DDI-codeboek wordt op

een gebruikersvriendelijke manier gepresenteerd. In

figuur 2 staat daarvan een voorbeeld.

Analyse en grafieken
Op basis van de gegeven documentatie kan de gebruiker

vervolgens een aantal variabelen selecteren om daar statis-

tische analyses mee uit te voeren. Er kunnen kruistabellen

worden gemaakt (figuur 3), een aantal beschrijvende groot-

heden per variabelen kunnen worden bepaald. Een aantal

van deze analyses kunnen in een grafiek worden getoond.

Bovendien is het mogelijk regressies uit te voeren. Dat

houdt in dat een lineair verband tussen verschillende

variabelen wordt geschat.

Als de gebruiker op deze manier genoeg informatie heeft

gevonden, kan deze er voor kiezen de gegevens te down-

loaden, mits hij of zij daar althans de toestemming voor

heeft. Zo niet, dan zal de verkenner laten weten wat voor

acties van de gebruiker daarvoor nodig zijn. Daartoe is een

aantal formaten beschikbaar, variërend van SPSS tot

DBase 3.

Overige hulpmiddelen
Nadat de gebruiker de gezochte gegevens heeft gevonden,

eventueel heeft geanalyseerd of zelfs heeft gedownload, is

het handig om deze later nog eens te kunnen benaderen.

Daartoe is het mogelijk bladwijzers naar de gegevens te

bewaren. Bovendien zal het mogelijk zijn om eventueel

informatie aan het world wide data web toe te voegen. Bij-

voorbeeld over een belangrijk resultaat dat gevonden is, of

over gegevens die, volgens de gebruiker, hoogstwaarschijn-

lijk niet kloppen. Op die manier kunnen andere gebrui-

kers sneller betrouwbare en bruikbare gegevens vinden,

net zoals dat nu al gebeurt bij ‘gewone’ internetzoekma-

chines.

Al met al is het de bedoeling dat de gebruiker uiteindelijk

de beschikking krijgt over een data workbench, die naar

eigen smaak is te configureren, zodanig dat deze geheel

samensmelt met de gebruikelijke werkomgeving van de

gebruiker.

Gerelateerde projecten
Binnen het FASTER-project wordt vooral niet geprobeerd

alles opnieuw uit te vinden. Daartoe is samenwerking met

andere projecten onontbeerlijk. Onder die projecten

bevindt zich ook een aantal projecten in EU-verband, waar-

van de belangrijkste hier worden opgesomd:

• NESSTAR (NEtworked Social Science Tools And Resour-

ces). Dit project is de voorloper van het FASTER-project.

Het heeft geresulteerd in een aantal producten, die teza-

men dat dataweb moeten gaan vormgeven, waarop in 

FASTER zal worden voortgebouwd.

• LIMBER (Language Independent Metadata Browsing of

European Resources). In DDI bestaat de mogelijkheid om

de metadata in verschillende talen in te voeren. Het is ech-

ter geheel afhankelijk van de aanbieder of een bepaalde

taal ondersteund wordt in de metadata. In het LIMBER-

project wordt gewerkt aan een manier om werkelijk taal-

onafhankelijk te kunnen zoeken. Zo mogelijk zullen de

resultaten van dit project in FASTER worden meegeno-

men.

• SDC (Statistical Disclosure Control). Dit project heeft

geresulteerd in de µ-Argus- en τ-Argus-software die voor

de statistische beveiliging binnen FASTER gaat zorgen.

• CASC (Computational Aspects of Statistical Confidentia-

lity). Met behulp van τ-Argus is het mogelijk om enkelvou-

dige tabellen te beveiligen. Het is echter nog niet mogelijk

om rekening te houden met extra informatie, zoals andere

tabellen die gebaseerd zijn op dezelfde steekproef. In het

CASC-project (in het kader van het vijfde raamwerk) wordt

daar verder onderzoek naar gedaan. Ook hiervoor geldt,

dat de resultaten van dit project nauwlettend zullen wor-

den gevolgd.
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