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Geachte heer,             

 

U heeft de vraag aan de MOA voorgelegd of het is toegestaan om persoonsgegevens 

die zijn verzameld voor een bepaald doeleinde, kunnen worden gebruikt voor 

statistisch onderzoek. Statistisch onderzoek neemt binnen privacywetgeving en 

daarmee binnen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), een speciale 

positie in, met specifieke wettelijke regels (artikel 89 AVG) . 

 

Uw opdrachtgever verzamelt persoonsgegevens en verwerkt deze voor de eigen 

processen in de organisatie. De opdrachtgever wordt dan ook aangemerkt als 

Verwerkingsverantwoordelijke (artikel 4 aanhef onder 7 AVG). Markteffect BV 

 als onderzoeksbureau die voor de opdrachtgever statistisch onderzoek verricht dient 

te worden aangemerkt als Verwerker (artikel 4 aanhef onder 8 AVG). Markteffect BV 

 voert alleen maar het onderzoek uit met in achtneming van de opdracht en instructie 

van de opdrachtgever (lees de Verwerkingsverantwoordelijke). 

 

Persoonsgegevens mogen pas worden verwerkt indien een 

Verwerkingsverantwoordelijke daarvoor een grondslag heeft. De AVG kent daarvoor in 

artikel 6 een zestal grondslagen (kort samengevat): 

1. Toestemming; 

2. Uitvoering overeenkomst / precontractuele fase; 

3. Naleven wettelijke verplichting; 

4. Vrijwaring vitaal belang; 

5. Goede vervulling van taak van algemeen belang of een publiekrechtelijke taak; 

6. Behartiging van het gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijk of een 

derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij de betrokkene een hoger 

belang heeft. 

Let op dat overheden de grondslag ‘behartiging van het gerechtvaardigd belang’ niet 

kunnen gebruiken in het kader van de uitoefening van hun taken. 

 

Het feit dat uw opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt betekent dat een of 

meerdere van deze grondslagen van toepassing zijn, bijvoorbeeld de vervulling van 

een publiekrechtelijke taak of de uitvoering van een overeenkomst. Voor alle 

duidelijkheid, als een van deze grondslagen van toepassing is dan is dat voldoende.  

 

Wanneer een Verwerkingsverantwoordelijke voldoende grondslag heeft om 

persoonsgegevens te verwerken, dan ‘gelden’ deze ook wanneer een 

Verwerkingsverantwoordelijke gegevensverwerkende activiteiten gaat uitbesteden aan 

een Verwerker. Een Verwerker is dus geen ontvanger in de zin van artikel 4 aanhef 

onder 9 AVG. 
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Naast een grondslag die het verwerken van persoonsgegevens toestaat, worden 

persoonsgegevens verwerkt voor een of meerdere doelstellingen. Steeds dient te 

worden getoetst of het verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met het 

doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. De eis van verenigbaar gebruik 

vloeit rechtstreeks voort uit artikel 9 Wbp. Is er geen sprake van verenigbaar gebruik 

dan houdt het verwerken van de persoonsgegevens voor dat onverenigbare doel op, 

ook al is er wel een grondslag. 

 

Echter kent artikel 5 lid 1 onder b AVG een voorschrift onder meer op het gebied van 

statistisch onderzoek. Dit voorschrift luidt: 

 

‘1. Persoonsgegevens moeten: 

a).., 

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden 

worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden 

onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op 

archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of 

statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als 

onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd ("doelbinding");  

c)….’ 

 

Volgens artikel 5 lid 1 onder b AVG is het voor statistisch onderzoek dus niet 

noodzakelijk dat er wordt voldaan aan de eis van verenigbaar gebruik. De AVG bepaalt 

dat het verwerken van persoonsgegevens voor statistische onderzoek niet 

onverenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Dus is 

het ook toegestaan om de adresgegevens te gebruiken om potentiele respondenten 

uit te nodigen of om een papieren vragenlijst toe te sturen. (Maar als de 

Verwerkingsverantwoordelijke de betrokkenen heeft geïnformeerd de gegevens 

nimmer voor statistisch onderzoek te gebruiken, dan is het verder verwerken niet 

meer mogelijk tenzij aan de betrokkenen ondubbelzinnige toestemming wordt 

gevraagd.) Het is alleen niet toegestaan om potentiele respondenten te benaderen die 

wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden (artikel 21 lid 1) hun gegevens 

hebben laten blokkeren tegen dit gebruik bij de 

opdrachtgever/Verwerkingsverantwoordelijke, maar dit komt sporadisch voor. 

 

Ergo de persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke heeft of in het kader 

van onderzoek laat vastleggen kunnen worden gebruikt voor het statistisch onderzoek 

dat is uitbesteed aan een onderzoeksbureau (grondslag blijft hetzelfde). Wel dienen 

dan de nodige voorzieningen te worden getroffen om te verzekeren dat de gegevens 

niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Hiervoor heeft de MOA de Gedragscode 

voor onderzoek en statistiek opgesteld, waarin onder meer in artikel 5, wordt 

vastgelegd dat gegevens niet identificeerbaar mogen worden opgenomen in een 

rapportage. U kunt de Gedragscode via de volgende link raadplegen: 

http://www.moaweb.nl/codes-standards/professie/gedragscodes.html. De 

gedragscode is krachtens het verenigingsrecht bindend voor de leden van de MOA. 

 

  

http://www.moaweb.nl/codes-standards/professie/gedragscodes.html
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Het is wel zaak dat de Opdrachtgever (Verwerkingsverantwoordelijke) en de 

onderzoeksorganisatie (Verwerker) een Verwerkersovereenkomst sluiten als onderdeel 

van de opdrachtverstrekking. Want dan is het helder wat iedereen wel of niet mag 

doen met de persoonsgegevens. 

 

 

 Met vriendelijke groet, 

 

 
mr Alexander J.J.T. Singewald 

 

,  

 
Legal Counsel MOA  
  

bijlage(n) -  

 


