
Antwoorden AVG Challenge. 
 

Casus 1 

De vraag is of we hier met een anonieme dataset te maken hebben. Want als het een anonieme 
dataset betreft dan is de AVG niet van toepassing. Maar als de dataset niet anoniem is, dan is de 
AVG wel van toepassing. En we hebben hier te maken met een niet anonieme dataset ook al staan er 
geen direct identificerende gegevens zoals naam en geboortedatum in. De kans lijkt namelijk vrij 
groot dat de aanwezige informatie naar een individu te herleiden is: het onderzoek is uitgevoerd bij 
een kleine, specifieke groep met maar één Belg (BE) en één Chinees (CH) en er lopen niet zoveel 
Belgen en Chinezen op onze faculteit rond. Zeker in combinatie met andere gegevens (geslacht, 
salarisschaal) weet je dan al vrij snel om wie het gaat. En verder weten we dat alle mensen die mee 
hebben gedaan fysieke klachten hebben. Als je dus weet dat persoon x meegedaan heeft aan het 
onderzoek, dan weet je dus ook dat deze persoon fysieke klachten heeft. 

 

Casus 2 

Waarschijnlijk mag de dataset met persoonsgegevens wel zonder toestemming van de leden voor 
onderzoeksdoeleinden gebruikt worden, maar het hangt ook af van de aard van de 
persoonsgegevens. Als het ook bijzondere persoonsgegevens of persoonsgegevens van kinderen 
betreffen dan is de wet erg strikt. Het punt van deze casus is dat er voor (wetenschappelijk) 
onderzoek een aantal uitzonderingen in de wet zijn. Normaal gesproken zou de verdere verwerking 
van persoonsgegevens voor andere doeleinden enkel mogen worden toegestaan indien de 
verwerking verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn 
verzameld (zie AVG overweging 50). Dus als de persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld 
om de ledenadministratie bij te houden, dan mogen die persoonsgegevens niet voor een heel ander 
doel (bijv. marketingdoeleinden) gebruikt worden. Maar (wetenschappelijk) onderzoek mag gezien 
worden als een met de aanvankelijke doeleinden verenigbare rechtmatige verwerking. Dat neemt 
niet weg dat de sportbond en de HvA-onderzoeker ‘zo maar’ persoonsgegevens mogen verwerken. 
De onderzoeker moet bijvoorbeeld nagaan of de persoonsgegevens in eerste instantie eigenlijk wel 
rechtmatig door de sportbond verkregen zijn; er moeten passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen worden om de privacy van de betrokkenen te beschermen, en dit zal moeten 
worden aangetoond middels een verwerkersovereenkomst; en je moet nog altijd voldoen aan het 
principe van transparantie: leden moeten worden geïnformeerd en ze moeten hun (AVG-)rechten uit 
kunnen oefenen. Kortom, hoewel misschien niet noodzakelijkerwijs toestemming van de leden vereist 
is, moeten er wel van allerlei andere zaken geregeld zijn om de privacy van die leden te beschermen. 

  



1. Een medewerker meldt zich ziek en vertelt dat hij zijn arm heeft gebroken. De HR 
medewerker registreert dit in SAP. Dit is toegestaan, omdat de medewerker zelf vertelt 
wat er aan de hand is. 
Antwoord: Nee 
Een werkgever mag in beginsel geen informatie over de ziekte van medewerkers registreren. 
Een werkgever mag niet naar vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte en werknemers 
zijn niet verplicht om dit te vertellen. Zelfs als een medewerker het uit zichzelf vertelt, mag 
de werkgever het in beginsel niet registreren. 
 

2. Voor een vak worden cijferlijsten van alle studenten op Brightspace gezet. Dat is geen 
probleem, want alleen het studentnummer en het cijfer worden gepubliceerd, niet de 
naam van de student. 
Antwoord: Nee 
Een studentnummer is ook een persoonsgegeven, ook al is het niet direct herleidbaar naar 
een persoon. Studenten mogen alleen hun eigen gegevens inzien. 
 
 

3. Voor haar onderwijs gebruikt een docent een nieuwe tool. Ze moet toestemming vragen 
aan alle studenten, voordat ze hun persoonsgegevens mag verwerken in de tool. 
Antwoord: Nee 
Bij het werken met programma’s hoeft de docent geen toestemming te vragen aan alle 
betrokkenen wiens persoonsgegevens verwerkt worden. Wel dient de docent andere 
maatregelen te treffen: een verwerkersovereenkomst sluiten met de leverancier 
(verwerker), waarmee de leverancier bevestigt aan de AVG te voldoen (passende 
beveiligingsmaatregelen, persoonsgegevens niet buiten de EER etc). 

 

4. Voor een onderzoek naar thuisrevalidatie werkt de HvA samen met fysiotherapeuten. Om 
gegevens van de patiënten te verwerken, is het voldoende om  toestemming van de 
fysiotherapeut te hebben. 
Antwoord: Nee 
Er is toestemming van de betrokkenen zelf nodig, de patiënten (ik neem tenminste aan dat 
jullie niet werken met de grondslag algemeen belang).  
 

5. Studenten die onderzoek doen met persoonsgegevens hoeven zich niet de houden aan de 
AVG, omdat zij een privé persoon zijn en de AVG geldt niet voor privé personen. 
Antwoord: Nee 
Het klopt dat de AVG niet van toepassing is voor privé personen, maar als studenten 
onderzoek doen tijdens hun studie, worden ze gezien als onderdeel van de HvA en dienen ze 
te voldoen aan de AVG.  
 
 
 

  



6. Er is geen privacy mogelijk zonder informatiebeveiliging 
Antwoord: Ja  
Om persoonsgegevens te beschermen, dienen ze goed beveiligd te worden. Dat kan door 
technische, organisatorische en menselijke maatregelen (eventueel voorbeelden geven).  
 
 

7. Als een usb stick met vertrouwelijke financiële gegevens van de HvA in handen komt van 
onbevoegden, is er sprake van een datalek. 
Antwoord: nee 
Datalekken volgens de AVG hebben alleen betrekking op persoonsgegevens. Financiële 
gegevens vallen daar niet onder. Maar alsnog is dit wel een voorbeeld van een security 
incident en dienen er maatregelen genomen te worden om dit te voorkomen. 


