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De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) noemt pseudonimisering als maatregel om tot een persoon herleidbare gegevens op 
passende wijze te beschermen. De auteur gaat in op voorbeelden van en ontwikkelingen op het gebied van pseudonimisering van privacyge-
voelige gegevens.

Pseudonimisering 
binnen de AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) noemt pseudonimisering 
als maatregel om tot een persoon herleidbare gegevens op passende wijze te 
beschermen. Maar hoe doe je dat? En hoe sterk moet de oplossing zijn? En wat 
levert de toepassing je als organisatie op? Geldt er een verlicht AVG-regime voor 
het omgaan met gegevens als deze gepseudonimiseerd zijn? Veel organisaties 
worstelen met deze vragen. Dit artikel gaat in op deze vragen aan de hand van 
een aantal praktijkvoorbeelden. 
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WAT ZEGT DE AVG OVER 
PSEUDONIMISEREN?

Voordat we naar de techniek, praktijkvoorbeelden en 
ontwikkelingen op het gebied van pseudonimiseren 
kijken, is het van belang de juridische verankering te 
verkennen.

Pseudonieme gegevens zijn tot de persoon herleidbaar. 
De AVG en ook de voormalige EU-werkgroep 29 (thans 
European Data Protection Board) beschouwen pseudo-
nieme gegevens als tot de persoon herleidbare gege-
vens ([EC14]). Deze vaststelling is van belang omdat 
nog wel eens wordt gesteld dat gepseudonimiseerde 
gegevens niet herleidbaar zijn. EU-werkgroep 29 stelt 
in dit kader echter dat pseudonieme gegevens als 
zodanig niet als anonieme gegevens kunnen worden 
gezien. De inzet van aanvullende maatregelen is 
vereist om met name de indirecte herleidbaarheid tot 
natuurlijke personen uit te sluiten. Daarmee moeten 
gepseudonimiseerde gegevens worden beschouwd als 
identificerende of identificeerbare gegevens waarop 
de AVG van toepassing is. 

De AVG definieert pseudonimisering in artikel 4 lid 5 
([EU16b]) als: 

het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat 
de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrok-
kene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende 
gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens 
apart worden bewaard en technische en organisatorische 
maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de 
persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identifi-
ceerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;

Uit deze definitie blijkt dat in een pseudonieme data-
set:
	• persoonsgegevens niet meer aan specifieke betrok-

kenen kunnen worden gekoppeld zonder het 
gebruik van aanvullende gegevens;

	• technische en organisatorische maatregelen ver-
eist zijn om de herleidbaarheid van pseudonieme 
data naar identificeerbare of geïdentificeerde 
natuurlijke personen met aanvullende gegevens te 
voorkomen.

Met andere woorden, eerst moet bij het genereren van 
de pseudoniemen de link tussen de identificerende 
gegevens behorende bij een natuurlijke persoon en 
de daarvan afgeleide pseudonieme gegevens worden 
doorbroken. Dat kan al met het in bewaring geven 
van een eenvoudig sleutelbestand bij een ander, maar 
doorgaans wordt hier gebruikgemaakt van crypto-
grafische algoritmes. Vervolgens moet worden voor-
komen dat ongeautoriseerde herleiding plaats kan 

INLEIDING

De AVG vereist de inzet van technische en organisato-
rische maatregelen om persoonsgegevens op passende 
wijze te beschermen. Pseudonimisering wordt daarbij 
genoemd als mogelijke maatregel. Maar wat is pseudo-
nimiseren en welke eisen worden eraan gesteld? En wat 
zijn de gevolgen voor de bruikbaarheid van de gege-
vens? In het maatschappelijk verkeer worden de termen 
pseudonimiseren, anonimiseren, de-identificeren, mas-
keren en coderen regelmatig door elkaar heen gebruikt 
of gecombineerd tot prachtige termen als ‘pseudo-
anonieme’ of ‘dubbel gepseudonimiseerde key-coded’ 
data als resultaat. Termen die de suggestie wekken dat 
het wel goed zit met de privacybescherming. Het is 
uiteraard de vraag of dat daadwerkelijk het geval is. Dit 
artikel beschrijft eerst wat pseudonimiseren is en wat 
het verschil is met anonimiseren. Daarna komen aan 
de hand van twee cases de mogelijkheden en beperkin-
gen van pseudonimiseren aan de orde. Tot slot worden 
enkele veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van 
privacybeschermende maatregelen besproken. 

ACHTERGROND EN ONTSTAANS
GESCHIEDENIS 

Mede gedreven door de AVG heeft pseudonimisering 
als beveiligingsmaatregel voor het beschermen van 
persoonsgegevens de afgelopen jaren een grote vlucht 
genomen. Wereldwijd is een toenemend aantal aan-
bieders actief, bijvoorbeeld Privacy Analytics (Canada) 
en Custodix (België), die oplossingen aanbieden voor 
het pseudonimiseren van privacygevoelige gegevens. 
Recent heeft ook Google de bèta voor een Cloud Health-
care API for de-identifying sensitive data ([Goog]) gelan-
ceerd. Ook in Nederland zijn meerdere dienstverleners 
actief, waaronder ZorgTTP en Viacryp. Daarnaast is er 
een toenemend aantal publicaties zoals [ENIS19] waarin 
best practices voor de technische opzet en mogelijke 
toepassingsgebieden worden beschreven. De overheid 
heeft in het kader van het eID-stelsel en de Wet digitale 
overheid ([Over]) die medio 2020 in werking zal treden, 
in het rijbewijs een voorziening opgenomen ([Verh19b]) 
voor het verstrekken van gegevens op basis van poly-
morfe pseudoniemen ([Verh19a]). Kenmerkend voor 
deze vorm van pseudonimiseren is dat iedere afnemer 
een ander pseudoniem krijgt voor dezelfde natuurlijke 
persoon. De kans op het doorbreken van de pseudonimi-
sering wordt hiermee sterk beperkt. Pseudonimiseren is 
daarmee uitgegroeid van een specialistische en exoti-
sche toepassing naar een steeds breder beschikbaar en 
in toenemende mate gestandaardiseerd beveiligingsin-
strument.
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vinden door verrijking van de gepseudonimiseerde 
gegevens met aanvullende gegevens. De aanvullende 
maatregelen zijn daarbij in het algemeen gericht op 
het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot en 
verspreiding van de data. In een goede pseudonimise-
ringsoplossing moet zowel het genereren van pseu-
doniemen als het verrijken van gepseudonimiseerde 
data afdoende zijn geadresseerd. 

DPIA ALS STARTPUNT VOOR 
HET INRICHTEN VAN EEN 
PSEUDONIMISERINGSOPLOSSING

Aan de eisen die de AVG stelt aan het pseudonimi-
seren van gegevensverwerkingen kan op meerdere 
manieren worden voldaan. Van geval tot geval moet 
worden beoordeeld welke combinatie van maatrege-
len als passend kan worden beschouwd ([EC14]). De 
vraag of het bijvoorbeeld mogelijk moet zijn om terug 
te kunnen naar de identificerende gegevens of juist 
niet, is een vraag die in dit kader gesteld moet worden. 
De beoordeling kan het beste worden gedaan in de 
vorm van een gegevensbeschermingeffectbeoorde-
ling, of Data Protection Impact Assessment (DPIA), 
zoals vereist in artikel 35 van de AVG ([EU16b]). Op 
basis van de verwerkingsgrondslag, de aard van de 
verwerking en de daaraan verbonden risico’s, kan de 
afweging worden gemaakt tussen het beoogde detail 
van de te verwerken gegevens, de impact op de per-
soonlijke levenssfeer van betrokkenen en de maatre-
gelen om de risico’s te mitigeren. 

WAT LEVERT PSEUDONIMISEREN OP?

AVG-overweging 28 stelt dat de toepassing van pseu-
donimisering op persoonsgegevens de risico’s voor 
de betrokkenen kan verminderen en de verwerkings-
verantwoordelijke en verwerkers kan helpen om 
hun verplichtingen inzake gegevensbescherming na 
te komen. Het gaat daarbij echter met name om het 
verminderen van de directe herleidbaarheid. 

Indirecte herleidbaarheid

Ten aanzien van de mate waarin de gegevens na 
pseudonimisering indirect herleidbaar zijn, wordt in 
de opinie over anonimiseringstechnieken ([EC14]) 
gesteld dat moet worden nagegaan in hoeverre herlei-
ding door herleidbaarheid (singling-out), koppelbaar-
heid (linkability) en deduceerbaarheid (inference) van de 
gegevens redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Daar 
wordt nadrukkelijk gesteld dat pseudonimisering als 
zodanig voor geen van deze criteria indirecte herlei-
ding uitsluit. 

WAT ZEGT DE TOEZICHTHOUDER OVER 
PSEUDONIMISEREN?

Reeds ver voor de publicatie van de opinie van 
[EC14] en de invoering van de AVG heeft het College 
bescherming persoonsgegevens (CBP) nagedacht over 
pseudonimiseren en de mate waarin dit leidt tot het 
beperken van de herleidbaarheid. De voorwaarden 
die het CBP voor pseudonimiseren heeft geformuleerd 
([CBP07]), hielden reeds rekening met zowel de directe 
als indirecte herleidbaarheid van de gepseudonimi-
seerde gegevens. Het CBP stelde dat:

Bij toepassing van pseudonimisering is geen sprake van 
verwerking van persoonsgegevens, indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 
a. er wordt (vakkundig) gebruik gemaakt van pseudoni-

misering, waarbij de eerste encryptie plaatsvindt bij de 
aanbieder van de gegevens; 

b. er zijn technische en organisatorische maatregelen geno-
men om herhaalbaarheid van de versleuteling (“replay 
attack”) te voorkomen; 

c. de verwerkte gegevens zijn niet indirect identificerend, 
en 

d. in een onafhankelijk deskundig oordeel (audit) wordt 
vooraf en daarna periodiek vastgesteld dat aan de voor-
waarden a, b en c is voldaan. 

Eén van de uitgangspunten is voorts dat de pseudonimise-
ringsoplossing op heldere en volledige wijze dient te worden 
beschreven in een actief openbaar gemaakt document zodat 
iedere betrokkene kan nagaan welke garanties de gekozen 
oplossing biedt.

Gelden deze eisen nog onder de AVG?

In de achterliggende periode is meermaals gebleken 
dat bij pseudonimisering de uitdaging niet zozeer ligt 
bij de initiële inrichting van gegevensverwerking, 
maar bij de governance over een langere periode. Het 
blijkt in de praktijk een uitdaging voor organisaties 
om bij het toevoegen van nieuwe variabelen (data-
punten) opnieuw de herleidbaarheid van de dataset te 
onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn de Diagnose 
Behandel Combinatie Informatiesysteem (DIS)-ver-
werking van de Nederlandse Zorgautoriteit ([AP16]) en 
de Routine Outcome Measurement (ROM)-verwerking 
door Stichting Benchmark GGZ (SBG) ([AP19b]). In 
beide gevallen bleek door uitbreidingen van de dataset 
in de loop van de tijd de indirecte herleidbaarheid van 
de gegevens zodanig toegenomen dat niet langer kon 
worden gesproken van redelijkerwijs niet-herleidbare 
gegevens. 

Deze uitspraken impliceren niet zozeer het intrekken 
van de eerdere eisen voor pseudonimisering, maar 
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vormen veel meer de bevestiging dat pseudonimise-
ring als zodanig niet tot een anonieme dataset leidt 
zoals gesteld in opinie [EC14]. Het criterium om vast te 
stellen of sprake is van het verwerken van tot de per-
soon herleidbare gegevens, is in de AVG niet wezenlijk 
anders dan in de Wet bescherming persoonsgegevens 
(WBP). Nog steeds moet worden nagegaan of het, reke-
ning houdend met de benodigde moeite en beschik-
bare middelen, redelijkerwijs (on)mogelijk is om 
gegevens te herleiden naar een natuurlijke persoon. 
Dat staat los van het al dan niet pseudonimiseren van 
de gegevens. In die zin blijven de eisen een bruikbaar 
uitgangspunt om na te gaan of sprake is van een 
verwerking binnen of buiten het kader van de AVG. 
Daarnaast kunnen de eisen helpen bij het beoordelen 
van toepassingen van pseudonimisering. Daarbij is de 
beoordeling niet gericht op het vaststellen of sprake is 
van het uitsluiten van herleidbaarheid, maar gericht op 
het tot een acceptabel niveau reduceren van de herleid-
baarheid binnen een verwerking met privacygevoe-
lige gegevens. Voor reductie van het risico is immers 
aandacht voor het beperken van zowel de directe als de 
indirecte herleidbaarheid noodzakelijk.

DE RELATIE TUSSEN PSEUDONIMISEREN 
EN ANONIMISEREN

Zoals in de vorige paragraaf is toegelicht, leidt pseu-
donimiseren als zodanig niet tot anonieme data. 
Pseudonimiseren is een van de mogelijke maatre-
gelen gericht op het beperken van herleidbaarheid. 
In samenhang toegepast leiden deze mogelijk tot 
anonieme data. Die anonimiteit komt echter wel met 
een prijs: verlies aan onderscheidend vermogen in 
de dataset vanuit het perspectief van de gebruiker. 
In de HIPAA Safe Harbour-richtlijn voor het de-
identificeren van medische gegevens wordt gesteld dat 

de-identificatie ten koste gaat van de bruikbaarheid 
van de data. 

Volgens [Bart14] is hier sprake van de ‘Inconvenient 
Truth’ (zie figuur 1) dat het bereiken van de ideale situ-
atie met optimale privacybescherming enerzijds en 
optimale waarde van de data anderzijds onmogelijk is. 
Bij het toepassen van technieken voor de-identificatie 
moet daarom steeds de afweging worden gemaakt 
tussen het beoogde gebruik en de kwaliteit van de 
informatie enerzijds en de privacybescherming ander-
zijds. Die afweging kan leiden tot een positionering 
van de verwerking binnen dan wel buiten de AVG. Zo 
kan de wens bestaan om productiedata met persoons-
gegevens voor testdoeleinden te gebruiken wegens 
de representativiteit van de dataset. Als hiervoor 
echter geen toestemming van de betrokkenen of een 
andere AVG/grondslag voorhanden is, dan moeten de 
data geanonimiseerd worden. Het anonimiseren gaat 
echter ten koste van de representativiteit. Mogelijk 
kunnen niet alle testcases worden uitgevoerd, bij-
voorbeeld omdat de postcode is geaggregeerd naar een 
regiocode of omdat de geboortedatum is omgezet naar 
een leeftijdsklasse. Daarnaast bestaat het risico dat de 
getroffen maatregelen de indirecte herleidbaarheid 
in onvoldoende mate beperken waardoor de testdata 
toch als herleidbaar worden gezien. 

ZIJN ANONIEME DATA EIGENLIJK NOG 
WEL HAALBAAR?

Uit het voorgaande blijkt dat de lat voor anonimiteit 
in de praktijk zodanig hoog ligt dat de mogelijkheid 
om individuen te onderscheiden in een dataset, gelijk 
wordt gesteld aan herleidbaarheid van de gegevens.
1. Een toenemend aantal publicaties bewijst dat de 

ideale situatie uit figuur 1 niet haalbaar is. Keer op 
keer blijkt het mogelijk om individuen in schijn-
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“De-identification leads to information 

loss which may limit the usefulness of 
the resulting health information” 
(p. 8, HIPAA Guidance)
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Figuur 1. Weging privacybescherming en datakwaliteit ([Bart14]).
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baar geanonimiseerde datasets te herleiden door 
de datasets te verrijken met aanvullende gegevens. 
Aansprekende voorbeelden hiervan zijn studies 
zoals die naar het herleiden van de Netflix-prijs-
dataset met openbare censusdata ([Nara08]) en het 
promotieonderzoek van [Koot12] waar in de Neder-
landse context schijnbaar niet-herleidbare medi-
sche data door verrijking met openbare CBS-data 
konden worden herleid. Recente publicaties als die 
van [Mour18] en [Roch19] tonen aan dat door de 
toename van openbaar beschikbare data, kennis 
en technische middelen steeds minder datapunten 
uit de geanonimiseerde set benodigd zijn om indi-
viduen te herleiden. Volgens [Cala19] kan alleen al 
het (unieke) patroon van aan een persoon gekop-
pelde datapunten leiden tot herleiding.

2. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vereist 
inmiddels dat verwerkingsverantwoordelij-
ken en verwerkers aantoonbaar, juist en actief 
geavanceerde privacybeschermende technieken 
als K-anonymity ([Swee02]) toepassen ([AP19b]). 
Herleidbaarheid dient daarbij eerder absoluut dan 
redelijkerwijs uitgesloten te worden op basis van 
de criteria van herleidbaarheid, koppelbaarheid 
en deduceerbaarheid conform [EC14]. In beslissing 
op bezwaar [AP19a] tegen de eerder in dit artikel 
genoemde SBG-uitspraak geeft de AP aan dat 
een vergelijking met het Breyer-arrest ([EU16a]), 
waarin een minder absolute maatstaf voor niet-
herleidbaarheid wordt voorgestaan, niet opgaat 
voor datasets waar een groot aantal andere data-
punten is gekoppeld aan de pseudoniemen. 

VOORBEELD VAN ANONIEME DATA

Ondanks dat het steeds lastiger blijkt om data te 
anonimiseren, zijn er wel voorbeelden te noemen van 
het verwerken van anonieme data. Zo is het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Wet op het Cen-
traal bureau voor de statistiek ([Over03]) aangewezen 
als organisatie voor het produceren van statistieken 
voor beleid en onderzoek en kan het CBS in Nederland 
als maatgevend worden gezien als het gaat om het 
toepassen van technieken voor het anonimiseren van 
gegevens. Daarvoor wordt in Europees verband met 
zusterorganisaties ontwikkelde programmatuur voor 
Statistical Disclosure Control (SDC) zoals µ-argus en 
Tau-argus ingezet ([CBS20]). Met deze programma’s 
kan de mate van herleidbaarheid in te publiceren 
datasets worden beperkt tot een aanvaardbaar mini-
mum. De inzet van deze programmatuur is echter niet 
triviaal. Statistische kennis en specifieke training 
voor gebruik van de software zijn vereist. 

PSEUDONIMISEREN: TECHNIEK EN 
MODELLEN

Nu de relatie tussen anonimiseren en pseudonimise-
ren duidelijk is geworden, wordt hierna een voorbeeld 
gegeven van pseudonimisering in Nederland. Daar-
voor is het van belang kort stil te staan bij de techniek 
en de operating models. Pseudonimisering kan in 
verschillende vormen worden toegepast. Ga voor de 
keuze voor de specifieke uitwerking na of deze:
1. een open of gesloten karakter moet hebben;
2. omkeerbaar of onomkeerbaar moet zijn;
3. een eenmalige of structurele omzetting van gege-

vens vereist;
4. voor één specifieke of voor meerdere organisaties 

zal worden toegepast; 
5. de mogelijkheid voor omzettingen tussen geschei-

den pseudonieme deelverzamelingen vereist 
(bijvoorbeeld bij multicenterstudies);

6. in eigen beheer of met hulp van een externe 
dienstverlener moet worden uitgevoerd.

De uitkomst van deze afweging kan van geval tot 
geval verschillen en kan leiden tot de inzet van ver-
schillende technieken. Het voornaamste doel van 
iedere oplossing moet het voorkomen van het ongeau-
toriseerd doorbreken van de pseudonimisering zijn. 
Bepalend voor een goede uitwerking van dat doel is de 
wijze waarop (cryptografisch) sleutelmanagement en 
functiescheiding zijn georganiseerd. De functieschei-
ding moet daarbij zodanig zijn ingericht dat wordt 
afgedwongen dat iedere actor de beschikking heeft 
over slechts een van de volgende elementen: 
1. de identificerende data (ID-data in figuur 2); 
2. het cryptografische sleutelmateriaal;
3. de gepseudonimiseerde data. 

Figuur 2. Functiescheiding.

ID-data

Crypto- 
sleutels Pseudo- 

data
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Alleen als een afdoende scheiding is aangebracht 
tussen deze elementen, kan het ongeautoriseerd 
doorbreken van de pseudonimisering effectief worden 
voorkomen. 

NORMEN EN PRAKTIJKRICHTLIJNEN

Lange tijd was ‘ISO 25237 – pseudononimisatietech-
nieken’ een van de weinige normen op het gebied van 
pseudonimiseren. Inmiddels zijn de ‘NEN 7524 – pseu-
donimisatiedienstverlening’ en ‘ISO 20889 – de-identifi-
cation techniques’ beschikbaar. Daarnaast verschijnen 
er steeds meer guidelines zoals die van ENISA ([ENIS19]) 
en de Personal Data Protection Commission Singapore 
([PDPC18]). Ook sectorspecifiek zijn er richtlijnen voor 
praktische toepassing van de-identificatie, zoals het IHE 
Handbook De-identification ([IHE14]). Daarmee wordt 
het steeds beter haalbaar voor organisaties om een 
goede oplossing in te richten. 

CASE: PSEUDONIMISERING VOOR DE 
RISICOVEREVENING

Zorgverzekeraars hebben de opdracht om te concur-
reren op prijs en kwaliteit. Wegens de in Nederland 
geldende acceptatieplicht is de verwachte schadelast 
per verzekeraar niet gelijk. Het Zorginstituut berekent 
daarom jaarlijks per zorgverzekeraar de verevenings-
bijdrage per zorgverzekeraar op basis van de Regeling 
Risicoverevening ([Overh18]) bij de Zorgverzekerings-

wet. Daarmee worden verzekeraars gecompenseerd 
voor onevenredige schadelast in de verzekerdenpo-
pulatie en wordt een ‘level playing field’ gecreëerd 
waarbinnen de verzekeraars met elkaar kunnen con-
curreren. Om deze berekening te kunnen uitvoeren is 
een grote hoeveelheid (gevoelige) gegevens benodigd. 
Figuur 3 geeft een overzicht van de organisaties die 
een rol hebben bij de gegevensverwerking in het kader 
van de risicoverevening. Jaarlijks worden honderden 
miljoenen datarecords verwerkt binnen het stelsel. 
De verwerking kent een grondslag in de Zorgverzeke-
ringswet. Hierin is expliciet opgenomen dat voor het 
doel van de risicoverevening de verwerking van medi-
sche persoonsgegevens en het burgerservicenummer 
noodzakelijk is.

Aan de linkerzijde staan de organisaties die input 
leveren voor het vereveningsmodel. Via pseudoni-
miseringssoftware worden jaarlijks gegevens aan-
geleverd aan enerzijds het Zorginstituut voor het 
berekenen van de vereveningsbijdrage; anderzijds 
worden gegevens geleverd aan jaarlijks te contrac-
teren onderzoeksbureaus die in opdracht van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
belast zijn met onderhoud en doorontwikkeling van 
het vereveningsmodel. Na gebruik van de data wor-
den deze eerst in een kortetermijnarchief geplaatst. 
Tot slot wordt het CBS voorzien van de data voor 
statistische doeleinden. De groene vlakken laten zien 
hoe een burgerservicenummer (BSN) wordt omgezet 
naar verschillende pseudoniemen voor verschillende 
afnemers.

Figuur 3. Stelsel Risicoverevening.

TTPTTP

BSN: 123443219
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Omdat het College Bescherming Persoonsgegevens 
([CBP07]) de gegevensverwerking als een van de meest 
gevoelige verwerkingen in Nederland heeft bestempeld, 
zijn uitgebreide maatregelen getroffen om de persoon-
lijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen. 
Naast onomkeerbare pseudonimisering van de direct 
identificerende gegevens wordt voor de indirect herleid-
bare gegevens generalisatie toegepast in de vorm van 
aggregatie en het coderen van gegevens naar klassen. 
Figuur 4 beschrijft de functionele keten waarlangs gege-
vens gepseudonimiseerd worden. Een lokale pseudoni-
miseringsmodule leest het aangeboden bronbestand in 
en brengt na controle van de aangeboden gegevens eerst 
een scheiding aan tussen de direct en indirect identifi-
cerende gegevens. Op beide datadelen vindt vervolgens 
een bewerking plaats: respectievelijk pre-pseudonimi-
sering en generalisatie. Het resulterende pseudo-ID en 
datadeel worden vervolgens voor definitieve pseudoni-
misering aangeboden aan de pseudonimiseringsdienst-
verlener. Deze dienstverlener fungeert als Trusted Third 
Party die uit oogpunt van de eerdergenoemde functie-
scheiding enkel toegang krijgt tot het pseudo-ID-deel. 
Het datadeel is door middel van PKI versleuteld voor 
de eindontvanger. Na definitieve pseudonimisering 
worden beide delen via een ontvangstmodule opge-
haald door de eindontvanger. In de module worden de 
afzonderlijke delen samengevoegd, waarna het resul-
taatbestand wordt aangeboden. Het resultaat van deze 
operatie is een effectieve doorbreking van de relatie 
tussen brongegeven en gepseudonimiseerd afgeleide. 
Geen van de partijen kan zonder samen te spannen met 
een van de andere partijen de keten doorbreken. 

GOVERNANCE

De grootste succesfactor van de pseudonimisering voor 
de risicoverevening is dat regelmatig aandacht aan 
wordt gegeven aan zowel de technische als de organisa-
torische maatregelen. De methodebeschrijving van het 
pseudonimiseringsalgoritme is openbaar en voorziet in 
functies op het gebied van sleutelbeheer waarmee sleu-
tels en toegepaste encryptiestandaarden kunnen wor-
den vervangen. Ook interoperabiliteit is in de methode 
belegd, waardoor het mogelijk is om gegevens over te 
dragen aan andere aanbieders die de methode onder-
steunen. Om ervoor te zorgen dat de data alleen voor 
legitieme doelen door daartoe geautoriseerde gebrui-
kers toegankelijk zijn, heeft het ministerie een beleid 
voor datagovernance ontwikkeld. Het beleid voorziet 
in maatregelen en afspraken met betrekking tot opslag, 
transport, toegang en verspreiding van de data en wordt 
jaarlijks geëvalueerd. Daarbij wordt voor alle transacties 
in het stelsel vastgesteld of er wijzigingen in de specifi-
caties zijn en of deze impact hebben op de herleidbaar-
heid van de data. 

ONTWIKKELINGEN

Er is een aantal veelbelovende ontwikkelingen gaande 
met de belofte om het gebruik van gevoelige gegevens 
op grote schaal te verenigen met een privacyvriende-
lijke opzet. 

Figuur 4. Operating model voor onomkeerbare pseudonimisering.
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Synthetische data

Bij synthetische data wordt een afgeleide gemaakt van 
een (real-world) dataset met behoud van statistische 
eigenschappen. Het voordeel is dat er geen sprake is van 
herleidbaarheid naar individuen in de set omdat er een 
compleet nieuwe dataset wordt gegenereerd met fictieve 
personen in plaats van een afgeleide van de oorspronke-
lijke set. Het nadeel is echter dat de techniek nog voor-
namelijk in de context van wetenschappelijk onderzoek 
wordt toegepast, nog niet volwassen is en niet op alle 
vragen past. Extreme waarden in de dataset (uitbijters) 
kunnen bijvoorbeeld verloren gaan. Bij fraudedetectie 
wil je die juist zien. Voor het genereren van representa-
tieve synthetische data is een real-world tegenhanger 
nodig waarop het algoritme dat de synthetische data 
moet genereren, wordt getraind. Het risico op herleid-
baarheid van deze oorspronkelijke set door verspreiding 
en ongeautoriseerde verrijking van de data kan wel wor-
den ondervangen door een synthetische set openbaar te 
maken. Het samenstellen van het origineel en/of de  
trainingsset uit diverse databronnen zou bij een Trus-
ted Third Party kunnen worden belegd. Die rol kan in 
de praktijk belegd worden bij organisaties als het CBS, 
maar ook bij private partijen.

Secure Multi Party Computation

Secure Multi Party Computation is een verzameling 
technieken waarmee data afkomstig uit verschillende 
bronnen in geëncrypteerde vorm kunnen worden 
samengevoegd en bewerkt. Alleen het resultaat op 
populatieniveau wordt opgeslagen in de vorm van bij-
voorbeeld regressiecoëfficiënten. Er ontstaat geen per-
manente samengevoegde dataset. De samengevoegde 
set wordt met de techniek van Shamir secret-sharing 
opgebouwd bij een Trusted Third Party die verwerkers-
overeenkomsten heeft gesloten met de aanleverende 
databronnen. Omdat de samengevoegde set alleen tijde-
lijk, in memory en bovendien in versleutelde vorm leeft, 
is geen sprake van gebruik van herleidbare data buiten 
het mandaat waarmee deze verzameld zijn. Er is sprake 
van verenigbaar gebruik.

CONCLUSIE

Pseudonimiseren als zodanig leidt niet tot anonieme 
data. Organisaties moeten zich afvragen in hoeverre de 
heilige graal van anonieme én tegelijk betekenisvolle 
data haalbaar is. De lat voor anonimiteit ligt hoog. 
Herleidbaarheid dient absoluut uitgesloten te worden 
op basis van de criteria van herleidbaarheid, koppel-
baarheid en deduceerbaarheid. In de praktijk moet een 
afweging worden gemaakt tussen privacybescherming 
en het beoogde gebruik van de data. Dat maakt dat ver-

werkingen binnen de kaders van de AVG moeten opere-
ren. Pseudonimiseren kan daarbij een krachtig middel 
zijn om het risico op herleidbaarheid binnen een dataset 
te verminderen. De verwerkingsverantwoordelijke en 
verwerker(s) kunnen daarmee aantoonbaar voldoen aan 
de vereiste om passende technische en organisatorische 
maatregelen toe te passen.

Er is een toenemend aantal normen en richtlijnen 
beschikbaar voor het pseudonimiseren van gegevens. 
Deze kunnen helpen om tot een robuuste opzet te 
komen van pseudonimisering binnen een verwerking. 
De belangrijkste aspecten die belegd moeten worden, 
zijn functiescheiding, cryptografisch sleutelmanage-
ment en het op transparante wijze beschrijven van het 
gevolgde proces en de daarbij geldende afspraken. 

In Nederland is de risicoverevening een voorbeeld van 
het op grote schaal pseudonimiseren van gevoelige 
gegevens in een stelsel waarbij veel actoren zijn betrok-
ken. De overheid werkt ondertussen aan opschaling in 
het kader van eID en de Wet digitale overheid. 

Secure Multi Party Computation en synthetische data 
zijn technieken in ontwikkeling die een waardevolle 
toevoeging lijken te bieden in de continue afweging 
tussen het beoogde gebruik van data en het beschermen 
van de persoonlijke levenssfeer van hen op wie de data 
betrekking hebben. 
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