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“[…] research has shown how difficult it is to create a truly anonymous
dataset whilst retaining as much of the underlying information as
required for the task.”

WP216

“…how do we design systems that make use of our data collectively to

benefit society as a whole, while at the same time protecting people

individually?…This is it: this is the fundamental issue of the information age.”

Bruce Schneier, 2015



WAT IS ANONIMISEREN?
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ANONIMISEREN?
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̶ Proces met als doel kans tot identificatie van personen te 

minimaliseren. 

̶ Het ‘onomkeerbaar’ verwijderen van de mogelijkheid tot identificatie, 

door middel van bepaalde verwerkingstechnieken

̶ Directe en indirecte identifiers!

̶ Geen binair concept



WAT ZEGT DE GDPR?
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DEFINITIE – PSEUDONIMISERING (ART.4)

het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de 

persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen 

worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, 

[…]

op voorwaarde dat deze aanvullende gegevens apart worden bewaard
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WAT IS “ANONIEM”? – OVERWEGING 26

[…] anonieme gegevens, 

̶ gegevens die geen betrekking hebben op een geïdentificeerde 

of identificeerbare natuurlijke persoon

̶ persoonsgegevens die zodanig anoniem zijn gemaakt dat de 

betrokkene niet of niet meer identificeerbaar is
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SAMENGEVAT

̶ Doel: (her)identificatie vermijden

̶ Pseudonimiseren: reversibel

̶ Anonimiseren: irreversibel
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Pseudoniemkeyfile



IS HET ZO EENVOUDIG?

̶ […] Gepseudonimiseerde persoonsgegevens die door het gebruik van 

aanvullende gegevens aan een natuurlijke persoon kunnen worden 

gekoppeld → persoonsgegevens
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Pseudoniemkeyfile
Aanvullende

gegevens

identificatie



IS HET ZO EENVOUDIG?

Identificeerbaar? […] rekening houden met 

̶ alle middelen waarvan redelijkerwijs valt te verwachten dat zij 

worden gebruikt door de verwerkingsverantwoordelijke of door een 

andere persoon om de natuurlijke persoon direct of indirect te 

identificeren, bijvoorbeeld selectietechnieken. 

̶ alle objectieve factoren, zoals de kosten van en de tijd benodigd voor 

identificatie, met inachtneming van de beschikbare technologie op 

het tijdstip van verwerking en de technologische ontwikkelingen. 
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IDENTIFICEERBAARHEID

P(identificatie | subject, dataset, additional) ~ 0 → 1

̶ Predictieprobleem 

̶ Zijn data anoniem genoeg? → Cut-off

̶ Criteria?

̶ Risicoanalyse

̶ Situatie-afhankelijk

̶ Data-afhankelijk
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HOE DOE JE HET?
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AFWEGINGEN BIJ ANONIMISEREN
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Persoonsgegevens?

Sensitivity/confidentiality

̶ Wat is het risico op schade bij (ongewilde) identificatie?

̶ Verhoogt nood anonimiseren

Information loss

̶ Hoe anoniemer hoe minder (her)bruikbaar?

̶ Trade-off



VEREENVOUDIGD

̶ Data minimization

̶ Stap 1: verwijder/vervang direct identifier

̶ Stap 2: “transformeer” indirect identifiers 

̶ Stap 3: verwijder keyfile asap
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STATISTICAL DISCLOSURE CONTROL
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̶ (statistisch) anonimiseren is een technische discipline: 

Statistical disclosure control (SDC)

̶ Doel: minimaliseren risico ‘disclosure’ tot aanvaardbaar niveau. 

̶ Basisprincipe: kans identificatie tot nul herleiden is onmogelijk 

(‘residual risk’)

̶ Trade-off: disclosure risico ↓ en information loss ↑



METHODES OM TE ANONIMISEREN
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̶ Randomiseren: vb. Noise addition, permutation

̶ Generaliseren: vb. k-anonymity, l-diversity

“On Anonymisation Techniques” 

Data Protection Working Party 216 - Opinion 05/2014 [link]



COMPLEXITEIT WORKFLOW
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Temple et al. (2015), http://dx.doi.org/10.18637/jss.v067.i04



TOOLS & SOFTWARE
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̶ sdcMicro (R-package) [link]

̶ Amnesia [link]

̶ ARX Data Anonymization Tool [link]



PROBLEMEN VOOR ONDERZOEKERS
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GEBREK AAN…

Duidelijkheid Anonimiseren versus 

pseudonimiseren (terminologie)

Informatie

̶ Criteria (Bv. wanneer is een dataset 

anoniem genoeg?)

̶ Guidelines

̶ Workflows

̶ Aangepaste ICF’s
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Kennis

̶ Heel technisch. Onvoldoende expertise bij 

onderzoekers

̶ Opleiding voor onderzoekers, masters

Support voor onderzoekers

Safe environments wanneer anonimiseren geen 

optie is. (i.e. Restricted/controlled access repo’s; 

Virtual Analysis Environments; Trusted Third

parties)
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