
 Bijlage B: AVG-grondslag en -doel 1

Bijlage B: AVG-grondslag en -doel

Op de verwerking van CBS microdata is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) van toepassing.1

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de CBS microdata?

Mijn instelling

De opdrachtgever

Beide

Mijn instelling of opdrachtgever heeft een grondslag onder artikel 6 lid 1 AVG e) 

of f). Instellingen in landen waarvoor een adequaatheidsbesluit2 geldt, dienen 

een vergelijkbare grondslag te hebben. 

Vul in: 

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen 

belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag 

dat aan mijn instelling of opdrachtgever is opgedragen (AVG artikel 6 lid 1 e)3.  

Noem de relevante wet en wetsartikelen:

1 Het CBS is samen met de onderzoeksinstelling (of diens opdrachtgever) gezamenlijke 

verwerkingsverantwoordelijke. Indien u onderzoek wilt doen op CBS microdata, dient u daar 

als mede-verwerkingsverantwoordelijke een geldige grondslag voor te hebben volgens artikel 

6 lid 1 AVG. Voor onderzoek op de CBS microdata kunt u alleen gebruik maken van grondslag e 

of f. Instellingen in landen waarvoor een adequaatheidsbesluit geldt, dienen een vergelijkbare 

grondslag te hebben. Indien uw organisatie geen eigen grondslag heeft maar onderzoek uitvoert 

in opdracht van een andere instelling kunt u dit doen in de rol van gegevensverwerker met uw 

opdrachtgever in de rol van mede-verwerkingsverantwoordelijke waarbij uw opdrachtgever over 

een rechtmatige verwerkingsgrondslag dient te beschikken. Per project dient u bij de aanvraag altijd 

de verwerkingsgrondslag of die van uw opdrachtgever op te geven en het doel van het onderzoek.

2 Adequacy decisions | European Commission (europa.eu)

3 ‘e) De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of 

van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkings-

verantwoordelijke is opgedragen.’

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
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De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 

belangen van mijn instelling of opdrachtgever(AVG artikel 6 lid 1 f).4 Leg uit wat 

deze belangen zijn en leg uit waarom deze zwaarder wegen dan de belangen 

van de personen wiens data worden verwerkt. Let op, onderzoek op basis van 

gerechtvaardigd belang is alleen toegestaan als dit een wetenschappelijk belang 

betreft en/of het onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van een concreet en 

actueel maatschappelijk belang. Licht toe:

Daarnaast dient in het kader van de AVG het doel van het onderzoek aangegeven te 

worden. Instellingen in landen waarvoor een adequaatheidsbesluit2 geldt, dienen ook 

het doel van het onderzoek aan te geven.

Doel van het onderzoek:

ten behoeve van de wetenschap (bijv. universiteiten);

ten behoeve van een wettelijke taak;

ten behoeve van beleidsonderzoek;

ten behoeve van de maatschappij of het algemeen belang.

Licht toe hoe het onderzoek aan bovengenoemd doel bijdraagt:

4 ‘f) De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de 

verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten 

en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, 

zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.’ f) geldt niet voor 

de verwerking door overheidsinstanties in het kader van de uitoefening van hun taken.
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