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A
BESCHRIJVING 
KENMERKEN 
GEGEVENSVERWERKING
1 Beschrijving van de casus, inleiding

Stichting Academisch Erfgoed (SAE) is een samenwerk-
ingsverband van elf Nederlandse universiteiten en Rijks-
museum Boerhaave. Zij beheren gezamenlijk het groot-
ste deel van het academisch erfgoed van Nederland. De 
SAE fungeert als kennisnetwerk voor erfgoedbeheerders 
van universiteiten, ontplooit samenwerkingsverbanden 
en gemeenschappelijke initiatieven.
Het project Wiki Wetenschappers vormt een belangrijk 
deelproject van de door SAE geïnitieerde programmalijn 
Hoogleraren. Met dit project wil de SAE de historische 
biografische gegevens van Nederlandse hoogleraren en 
vooraanstaande wetenschappers sinds 1575 centraal,   
gestructureerd en geredigeerd toegankelijk maken op 
Wikidata. Een landelijk overzicht van wetenschappers 
ontbreekt op dit moment nog. Het overzicht zal ook gaan 
fungeren als centrale toegang tot de verspreide publica-
ties, collecties en archieven van Nederlandse weten-
schappers die bij de verschillende (universitaire) biblio-
theken en erfgoedinstellingen berusten. Op die manier 
hoopt de SAE onderzoek naar de geschiedenis van de 
Nederlandse wetenschap te stimuleren, en deze ook voor 
een breed publiek toegankelijker te maken.
Vier universiteiten bieden op dit moment al een                 
compleet online historisch overzicht van hun hoog-        
leraren: de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit 
Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit 
Utrecht. Daarnaast heeft de Vrije Universiteit via               
www.geheugenvandevu.nl ook een historisch overzicht 
van hoogleraren beschikbaar. Andere universiteiten heb-
ben deze informatie (gedeeltelijk) beschikbaar als be-
standen via hun websites of intranet. Ook is informatie te 
vinden in het Biografisch Portaal van Huygens ING, via 

het nationale portal NARCIS en in Wikipedia en Wikidata. 
Deze bronnen zijn echter geen van alle compleet. 
De keuze voor Wikidata is ingegeven door het feit dat      
dit de belangrijkste en bekendste encyclopedie van dit 
moment is; ‘de som van alle menselijke kennis’. In de          
afgelopen jaren is Wikipedia voor vrijwel iedereen hét 
startpunt geworden bij het zoeken naar informatie. 
Wikidata is hard op weg om een even belangrijke bron te 
worden voor gestructureerde data. Wikidata is de vrije, 
gezamenlijke en meertalige database voor het verzame-
len van gestructureerde gegevens ter ondersteuning van 
onder meer Wikipedia, Wikimedia Commons en de 
andere wiki’s van de Wikipediabeweging. Niet alleen de 
Wikipedia zusterprojecten maken gebruik van deze site, 
ook wordt de database in toenemende mate gebruikt 
door wetenschappelijke onderzoekers, onder andere uit 
de digital humanities disciplines. 
Net als Wikipedia is Wikidata vrij toegankelijk te gebrui-
ken. Op dit interactieve forum zijn de data ook vrij te 
bewerken. De data worden bijgehouden en gemodereerd 
door een gemeenschap van vrijwilligers. Zij hebben hun 
eigen regels opgesteld voor de verwerking van de data, 
en handhaven deze regels zelf. 
Wikidata bestaat sinds 2012 en bevat op dit moment     
circa 45 miljoen data-items. Een groot aantal Nederlandse 
hoogleraren is al beschreven in Wikidata, maar het aantal 
is nog niet compleet en de data zijn niet volledig.               
Vanwege het open karakter van de database en de zeer 
actieve community rondom Wikidata zag de SAE in dit 
platform de ideale omgeving om het complete overzicht 
van alle hoogleraren op te verwezenlijken.
Momenteel zijn via het project Wiki Wetenschappers al de 
gegevens van overleden hoogleraren verwerkt. 
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Voordat het project overgaat tot de tweede fase: de ver-
werking van de gegevens van levende wetenschappers, 
moeten vragen over de bescherming van de persoons-
gegevens van betrokken wetenschappers worden        
beantwoord1. Het gaat hier immers om een grootschalige 
verwerking van persoonsgegevens in de zin van de          
Europese privacyverordening. Daarom heeft de SAE 
besloten hiervoor een zogenaamde gegevensbescher-
mings-effectbeoordeling of Data Protection Impact       
Analyse (DPIA) in de zin van artikel 35 van de europese 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit 
te voeren. De AVG beperkt zich tot de bescherming van 
persoonsgegevens van levende personen.

In dit DPIA staan twee vragen centraal:
Mogen de universiteiten de persoonsgegevens         
van levende hoogleraren, die aan de universiteiten 
zijn of waren verbonden, in een eigen online Album 
Academicum of Catalogus Professorum plaatsen? 
Welke voorwaarden zijn daar eventueel aan                         
verbonden?
Mogen de universiteiten en de SAE de persoons-     
gegevens van levende hoogleraren, die aan de          
universiteiten zijn of waren verbonden, beschikbaar 
stellen voor opname in Wikidata? Welke voorwaarden 
zijn daar eventueel aan verbonden?

Deze vragen adresseren de twee verschillende                          
verwerkingen van persoons-gegevens in de zin van de 
AVG, die voor het project Wiki Wetenschappers relevant 
zijn2. 

In dit DPIA dienen twee casussen met een onderling ver-
schillend karakter als voorbeeld. Ten eerste de Universiteit 
Utrecht, die sinds 2011 met haar Catalogus Professorum 
over een online, nagenoeg compleet, historisch overzicht 
van hoogleraren beschikt. Ten tweede de Universiteit 
Maastricht, een jonge universiteit die (nog) niet beschikt 
over een dergelijk online historisch overzicht. De derde 
casus is uiteraard de tweede fase van Wiki Wetenschap-
pers: het online plaatsen van de gegevens van nog in 
leven zijnde wetenschappers op Wikidata.
Voor dit DPIA is het Rijksmodel gebruikt en zijn ook de 
processtappen van dat model gevolgd3. 

De FG van de Universiteit Maastricht is betrokken ge-    
weest bij het opstellen van dit DPIA en zijn commentaar 
is verwerkt. Een privacy officer van de Universiteit Utrecht 
heeft, in afstemming met de FG van de universiteit, de 
tekst gelezen en becommentarieerd. Dit alleen voor 
zover het ging om de Catalogus Professorum van de UU 
en om de uitwisseling van gegevens met de SAE. Ook dat 
commentaar is verwerkt.

2 Persoonsgegevens

Casus Utrecht
De Catalogus Professorum , 
zie https://profs.library.uu.nl/. 

Er moet bij in leven zijnde personen onderscheid worden 
gemaakt tussen gegevens, die vanuit de publieke functie 
van de wetenschapper openbaar zijn, en gegevens die 
niet onder die categorie vallen. Welke gegevens vanuit 
het gerechtvaardigd belang van de universiteit, dat          
wil zeggen de publieke functie van de wetenschappers, 
online openbaar gesteld kunnen worden, is nog onder-
werp van discussie binnen de universiteit. Momenteel 
zijn 47 kenmerken/velden opgenomen, zie onderstaande       
illustratie. 

Casus Maastricht
De universiteit van Maastricht bezit nog geen complete 
online dataset van hoogleraren vanaf haar ontstaan, 
maar wil dit wel gaan realiseren. Omdat de universiteit 
nog jong is, is een groot deel van de hoogleraren nog in 
dienst en in leven. De AVG is dus op een groot deel van de 
data van toepassing. 

Wiki Wetenschappers
Van de op te nemen wetenschappers worden de 
volgende gegevens online geplaatst in Wikidata: 

• voor- en achternaam; 
• beroep; 
• geboortejaar; 
• overlijdensplaats; 
• overlijdensdatum; 
• opleiding gevolgd aan en 
• academische graad. 

Overigens is een groot deel van de overleden én levende 
hoogleraren nu al opgenomen in Wikidata.

Zoekfunctionaliteit Catalogus Professorum van de Universiteit Utrecht

2. De oorspronkelijke verwerkingen van de persoonsgegevens van de hoogleraren in de personeelssystemen en -dossiers van de universiteiten blijven 
in dit DPIA verder buiten beschouwing. Er bestaat geen twijfel over de rechtmatigheid van deze verwerkingen, die zijn gebaseerd op overeenkomst, 
namelijk het dienstverband van de hoogleraren en de wettelijke bewaarverplichting van de universiteiten voor personeelsgegevens.
 3. Model gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst, Ministerie BZK, 2017, 
zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/09/29/model-gegevensbeschermingseffectbeoordeling-rijksdienst-pia

1. De planning van de tweede fase van het project Wiki-wetenschappers is het online plaatsen van de gegevens van de op 1 juni 2019 in leven zijnde 
wetenschappers. Dit is een eenmalig project. Wikidata houdt zelf het plaatsen van gegevens van nieuwe hoogleraren bij, die vanuit de universiteiten, 
vanuit NARCIS en vanuit andere bronnen worden aangeleverd.

1

2
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3 Gegevensverwerkingen

Casus Utrecht
De online Catalogus Professorum, een nagenoeg             
compleet overzicht van alle hoogleraren die sinds 1636 
ooit aan de UU verbonden waren of nog zijn tot aan 2015. 
Er wordt gewerkt aan het volledig maken van de                    
gegevens vanaf 2015. De CP is samengesteld op basis       
van het universitaire archief, de personeelsdossiers en    
secundaire literatuur, waarvan een bronnenoverzicht       
op de site is te vinden. Er kan gezocht worden op 47     
kenmerken. Er zijn circa 2900 personen opgenomen in   
de Catalogus, dit aantal groeit jaarlijks. 

Casus Maastricht
Nog niet van toepassing. Per faculteit worden nu 
werkzame hoogleraren op de universitaire site vermeld, 
in het kader van hun dienstverband en omwille van        
hun vindbaarheid als aan de universiteit verbonden 
hoogleraar. 
Als bronnen voor het project Wiki Wetenschappers 
worden vanuit Maastricht gebruikt: het SAP-personeels-
systeem van de universiteit, het archiefsysteem van         
papieren personeelsdossiers en de genodigdenlijst in   
gebruik bij het Bureau Academische Zittingen. Van deze 
bronnen zijn Excel sheets beschikbaar, die niet online 
staan. Het gaat in totaal om circa 980 personen.

Wiki Wetenschappers
De gegevens worden in Wikidata verwerkt door de       
‘Wikipedians in residence’, die door SAE zijn aangesteld 
en fungeren als intermediair tussen de universiteiten en 
de Wiki-gemeenschap. De gegevens worden verzameld, 
aangevuld, geüpload, gestandaardiseerd en voor       
hergebruik op andere fora geschikt gemaakt. 
Wikidata werkt voor het opnemen van data met een CC0 
licentie4. De database maakt gebruik van persistente 
identifiers (URI’s), waarbij een hoogleraar of weten-   
schapper een permanente identificatiecode toegekend 
krijgt. Via een URI zijn de gegevens over een persoon    
permanent opvraagbaar, de link wijzigt in de loop der   
tijd niet. Tegelijkertijd worden koppelingen gemaakt met 
andere internationale systemen5. Uit deze andere          
bronnen worden de gegevens van de wetenschappers 
door de Wiki-gemeenschap zonodig aangepast en aan-
gevuld. Na plaatsing worden eventuele correcties en aan-
vullingen door ‘bots’ gedraaid en automatisch aangepast.
Wikidata zorgt hiermee voor een eenduidige verwijzing 

naar personen, onafhankelijk van variaties in schrijfwijze. 
Na het plaatsen op Wikidata zijn de gegevens van de 
wetenschappers voor iedereen wereldwijd vindbaar en 
raadpleegbaar. Zie de projectpagina van Wiki Weten-
schappers: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Wiki-
wetenschappers

4 Verwerkingsdoeleinden

Casus Utrecht 
Uit het collegebesluit van 2008: een project, een Album 
Academicum op te starten waarin alle Utrechtse hoog-
leraren vanaf 1636 zijn opgenomen, voorzien van een 
aantal relevante gegevens. In een dergelijk album kan 
ook de ontwikkeling van disciplines aanschouwelijk        
gemaakt worden, een soort calendarium. De universiteit 
beschouwt de eenmaal gerealiseerde Catalogus                  
Professorum als een belangrijke bijdrage aan de                    
universitaire geschiedschrijving, het universitaire erfgoed 
en als marketing  instrument. 

Casus Maastricht
Nog niet van toepassing.

Wiki Wetenschappers
De SAE heeft in haar projectplan en plan van aanpak Wiki 
Wetenschappers de doeleinden als volgt beschreven: 

Realiseren van dé database over alle hoogleraren en 
vooraanstaande wetenschappers verbonden aan 
Nederlandse universiteiten sinds 1575;
Het ontsluiten van hun nalatenschap voor een breed 
publiek en het realiseren van een centrale ingang tot 
het Nederlandse academisch erfgoed. 
De te verzamelen gegevens moeten in het kader van 
doelbinding en dataminimalisatie uiteraard alle 
onmisbaar en relevant zijn voor dit doel. 

4. CC0 is een variant van Creative Commons waarbij afstand wordt gedaan van alle auteursrechten. Hierdoor kunnen de data vrij worden gebruikt, 
zonder restricties.
5. Daaronder VIAF (Virtual International Authority File), ISNI en ORCID (identifiers voor wetenschappers), maar ook bijvoorbeeld parlement.com.

•

•

•

11
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5 Betrokken partijen

Verwerkingsverantwoordelijke(n): Conform de AVG is/zijn 
dat degene(n), die doel en middelen van de verwerking 
vaststelt of vaststellen.

Casus Utrecht
Het College van Bestuur heeft aan de organisatie van het 
75e Lustrum in 2011 middelen ter beschikking gesteld 
voor de ontwikkeling van de Catalogus Professorum.       
De ontwikkeling is ondergebracht bij de faculteit 
Geesteswetenschappen en de CP wordt gehost bij de 
Universiteitsbibliotheek. 
De rector magnificus heeft onlangs de opdracht gegeven 
de CP structureel en duurzaam te beheren. De Universiteit 
Utrecht is de verwerkingsverantwoordelijke voor de CP.

Casus Maastricht
Nog niet van toepassing. Wanneer ook in Maastricht een 
compleet online overzicht van hoogleraren wordt 
opgezet, zal ook daar het college van bestuur verwer-
kingsverantwoordelijke zijn.

Wiki Wetenschappers
Het online plaatsen van de  gegevens op Wikidata is te 
beschouwen als een verantwoordelijkheid van de SAE. 
Met andere woorden: gedurende het project is de            
SAE verwerkings-verantwoordelijk. De SAE zorgt immers 
voor het aanstellen van een Wikipedian in Residence, die 
de gegevens verwerkt voor online publicatie op Wikidata. 
Ook zorgt de SAE voor de projectfinanciering en -plan-
ning. De universiteiten stellen een deel van hun gegevens 
voor het project ter beschikking aan de SAE en zijn            
verantwoordelijk voor de inhoud bij het aanleveren en 
tijdens de aanlevering aan Wikidata, daarna niet meer. 
Na afloop van het project stopt de verantwoordelijkheid 
van de SAE en gaat deze over naar de Wikimedia              
Foundation. In dit DPIA gaan we ervan uit, dat de over-
koepelende organisatie, de Wikimedia Foundation in       
de VS, verwerkingsverantwoordelijk is6. De Wikimedia 
Foundation, een strikt niet-commerciële stichting ‘voor 
het algemeen nut’, is juridisch eigenaar van Wikipedia en 
de andere Wikimedia-wiki’s. Overigens is op grond van 
een rechterlijke uitspraak uit 2008 de Vereniging                
Wikimedia Nederland niet verantwoordelijk voor de         
inhoud van de Nederlandstalige pagina’s van Wikipedia7.
Na afloop van het project houdt de Nederlandse Wiki-
media-gemeenschap, bestaande uit vrijwillige bewerkers 
en moderatoren, de gegevens bij. 

(zie https://www.wikimedia.nl/pagina/over-ons). 

Verwerker(s)
Conform de AVG is/zijn dat degene(n), die ten behoeve van 
de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens ver-
werkt of verwerken, niet zijnde een persoon of organisatie 
die in dienst is van de verwerkings-verantwoordelijke. 

Casus Utrecht
De universitaire organisatie beheert de Catalogus                  
Professorum zelf en houdt deze ook bij, en daar is dus geen 
verwerker in de zin van de AVG bij betrokken. 

Casus Maastricht
(Nog) niet van toepassing.

Wiki Wetenschappers 
In opdracht van de SAE zijn de Wikipedians in Residence de 
verwerkers die de gegevens verwerken en op Wikidata 
plaatsen. Met hen is op dit moment nog geen verwerkers-
overeenkomst gesloten. Er is tot nu toe immers nog geen 
sprake geweest van verwerking van gegevens van nog 
levende personen. Een van de belangrijkste aanbevelin-
gen in dit DPIA is dan ook het sluiten van een dergelijke 
overeenkomst, zie par. 17.

Na plaatsing zijn de data vrij toegankelijk en door          
iedereen te bewerken. Dit wordt wel gecontroleerd en 
gemodereerd door de Wiki-gemeenschap. De Wiki-         
gemeenschap kan op dat moment dus worden gezien als 
beheerder en verantwoordelijk voor het onderhoud      
van de gegevens. De Wiki-gemeenschap heeft geen         
rechtspersoonlijkheid, dat heeft wel de Wikimedia Foun-
dation in de Verenigde Staten. De Foundation is ver-  
werkingsverantwoordelijk zodra de gegevens op Wiki-
data zijn geplaatst.

Betrokkenen
Betrokkenen zijn degenen, van wie de gegevens worden 
verwerkt. NB: de AVG strekt zich in principe alleen uit tot 
de gegevens van levende personen.

Casus Utrecht
Betrokkenen zijn alle nog in leven zijnde wetenschap-
pers, die in de Catalogus Professorum zijn vermeld. 

Casus Maastricht
Nog niet van toepassing.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke

Album
Academicum

Wikimedia
Nederland

(Linked) Open Data

Wikipedia
Wikimedia
Commons

Date hoogleraren Universiteit

SAE

Wikipedianen

Wikipedian in
Residence

Verwerker

Wikimedia Foundation
Verantwoordelijke

Date 
hoogleraren

WIKIDATA

Relaties & Rollen

Relaties en rollen bij de universitaire sites (bovenin, blauw) en bij het project Wiki-wetenschappers (daaronder)

12

6.  Zie AVG art. 3 lid 2 voor buiten de EU gevestigde verwerkingsverantwoordelijken.
7. Zie voor deze rechterlijke uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBUTR:2008:BG6388

Wiki Wetenschappers
Betrokkenen zijn alle nog in leven zijnde wetenschappers 
van wie de gegevens via het project op Wikidata worden 
geplaatst of van wie de al aanwezige gegevens worden 
aangevuld en/of gestandaardiseerd.

Ontvangers
Dit zijn degenen, aan wie de gegevens worden verstrekt.

Casus Utrecht
Ontvangers zijn alle bezoekers van de online Catalogus 
Professorum, wereldwijd. Bezoekers van de website kun-
nen de gegevens inzien, niet aanpassen of verwijderen.

Casus Maastricht
Niet van toepassing. 

Wiki Wetenschappers
Ontvangers zijn alle online bezoekers van Wikidata.      
Omdat Wikidata een grotere bekendheid en een groter 
bereik heeft dan universitaire sites als de Utrechtse        
Catalogus Professorum, is de verwachting dat veel meer 
bezoekers wereldwijd de gegevens op Wikidata zullen 
raadplegen. De bedoeling van het project is immers ook, 
een grotere bekendheid te geven aan de Nederlandse 
wetenschappers. Doordat alle gegevens op één centrale 

plek raadpleegbaar worden, zullen naar verwachting 
meer geïnteresseerden worden bereikt dan via de            
universitaire sites. Ook hier is het zaak het type gegevens 
af te stemmen op het feit, dat zij zonder beperking voor 
iedereen raadpleegbaar worden. Zie de belangen-   
afweging en maatregelen onder 16 en 17. Zie ook: 
https://nl.wikimedia.org/wiki/Veelgestelde_
Vragen#Wat_is_een_’wiki’?

6 Belangen

Verwerkingsverantwoordelijken

Casus Utrecht 
De Catalogus Professorum was oorspronkelijk een acti-
viteit in het kader van het 75e lustrum van de universiteit 
in 2011. Sindsdien wordt de site door de universiteit be-
heerd en bijgehouden. Het belang van het college van 
bestuur is daarbij, dat de CP een belangrijke historische 
en wetenschappelijke waarde heeft, van grote betekenis 
is voor de identiteit van de universiteit en daarnaast een 
p.r.-en marketinginstrument van betekenis is.

Casus Maastricht: 
Niet van toepassing.



Wiki Wetenschappers
Het belang voor de SAE is als volgt te omschrijven:             
het project moet leiden tot dé database over alle hoog-
leraren en vooraanstaande wetenschappers verbonden 
aan Nederlandse universiteiten sinds hun ontstaan.        
Het doel is bij te dragen aan het duurzame beheer en het 
ontsluiten van hun nalatenschap. Veel gegevens zijn nu 
ook al online vindbaar, maar zijn versnipperd geplaatst 
en incompleet. Tegelijkertijd vormt zo’n database een 
centrale ingang om het academisch erfgoed voor een 
breed publiek toegankelijk te maken. Dit zal een verrij-
king zijn voor de wetenschap, de professionele en                
amateur-geschiedschrijving en voor de promotie van de 
Nederlandse universiteiten en wetenschap. Het belang 
van de Wikimedia Foundation is zoals zij zelf omschrijft: 
De Wikimedia Foundation is gedreven door idealen: vrije 
kennis, mensen laten meedoen, respect voor de rechten 
en de visie van anderen, neutraliteit, vrije toegang tot in-
formatie en niet-commercieel. De Wiki-gemeenschap 
werkt vanuit principe uitsluitend met vrijwilligers.

Verwerkers

Casus Utrecht
Niet van toepassing. 

Casus Maastricht
Nog niet van toepassing.

Wiki Wetenschappers
In opdracht van de SAE werken de ‘Wikipedians in           
Residence’ aan de verwerking en plaatsing op Wiki van de 
gegevens. Zij hebben het belang, hun opdracht goed      
uit te voeren. Na de plaatsing wordt de Wikimedia          
community de verwerker, zij houden de gegevens bij. 
Deze community bestaat uit vrijwilligers. De Vereniging 
Wikimedia Nederland, opgericht in 2006, ondersteunt 
slechts en is krachtens een rechterlijke uitspraak uit        
2008 niet verantwoordelijk voor de inhoud van de         
Nederlandse Wikipedia8. 
Noch met de Wikipedians in Residence, noch met de   
Nederlandse Wiki-gemeenschap is een verwerkers-     
overeenkomst gesloten. De Wiki-gemeenschap heeft 
geen rechtspersoonlijkheid, dus daarmee is het sluiten 
van een overeenkomst niet mogelijk. Wel kan mogelijk 
een overeenkomst worden gesloten met de Wikipedians 
in Residence.

Betrokkenen

Casus Utrecht
Voor de nog in leven zijnde Utrechtse hoogleraren               
en andere wetenschappers vloeit de opname in de       
Catalogus Professorum voort uit hun voormalige of        
nog bestaande dienstverband of werkzaamheid bij de 
universiteit. Publicatie op de CP heeft betekenis, namelijk 
dat de betrokken wetenschapper deel uitmaakt van de 
geschiedenis van de universiteit. Het hoogleraarschap is 
bovendien een publieke functie. Dit komt onder meer tot 
uiting in de openbare inaugurele rede, waarmee de 
hoogleraar het ambt aanvaardt. Daarbij past ook de     
publicatie op internet van de beroepsgegevens en -ge-
schiedenis van hoogleraren en andere wetenschappers. 
Zij hebben er ook belang bij mét hun beroepsmatige     
gegevens zoals hun promotie, oratie en publicaties, 
zichtbaar en vindbaar te zijn voor studenten en collega-
wetenschappers wereldwijd.

Casus Maastricht
In het kader van het project Wiki Wetenschappers heeft 
de rector magnificus in een brief met begeleidende        
mail alle betrokken hoogleraren over het project geïnfor-
meerd en om hun toestemming gevraagd voor het    
opnemen van hun persoonsgegevens. In deze brief/         
e-mail zijn de volgende gegevens uitgevraagd: achter-
naam, voornamen, initialen, tussenvoegsel, geslacht,     
geboortedatum, geboorteplaats, verbonden leerstoelen 
(met periode), titel proefschrift, website met overige bio-
grafische gegevens, foto. Daarbij heeft de rector ook 
geïnformeerd over het plan om een eigen universitair   
online Album Academicum aan te gaan leggen. Dat     
laatste kan gemakkelijk met de in het project Wiki Weten-
schappers verzamelde gegevens. Zie hieronder voor de 
reacties op deze brief.

Wiki Wetenschappers
Het belang van betrokkenen om in het kader van het   
project opgenomen te worden in de Wiki-database van 
hoogleraren is een afgeleide van het belang om 
opgenomen te zijn in de universitaire overzichten zoals 
die van Utrecht. Omdat deze verwerking niet direct           
logisch voortvloeit uit de benoeming (zoals bij de univer-
sitaire overzichten), is hiervoor wel een aparte over-    
weging nodig. De rector magnificus van de Universiteit 
Maastricht heeft zoals hierboven vermeld, in een brief 
alle betrokken hoogleraren geïnformeerd over het           
project Wiki Wetenschappers en om hun toestemming 
gevraagd. De stand van zaken bij het opstellen van dit 
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DPIA is, dat van de 589 verzonden brieven er 310 zijn 
beantwoord, waarvan 2 negatief, dwz deze betrokkenen 
geven geen toestemming of alleen onder voorwaarden. 
De inhoudelijke bezwaren zijn: geboortedatum is te       
privacygevoelig en/of betrokkene ziet de meerwaarde 
van het Wiki-project niet. Ook is van 279 personen (nog) 
geen antwoord ontvangen. Zie hiervoor ook onder 11: 
Rechtsgrond. 
Het is niet duidelijk of de ervaring in Maastricht als repre-
sentatief beschouwd moet worden voor betrokkenen bij 
het gehele Wiki Wetenschappers project. 
In het algemeen speelt ook bij Wiki Wetenschappers, dat 
de betrokken hoogleraren er belang bij hebben dat zij 
met hun professionele gegevens (nog meer) zichtbaar     
en vindbaar worden voor studenten en de academische 
gemeenschap wereldwijd, dan mogelijk is via individuele 
sites van universiteiten. Maar er zijn ook mogelijk           
negatieve gevolgen: er kan profilering plaatsvinden 
mede op basis van deze gegevens, door partijen met 
minder goede bedoelingen, commercieel of anderszins. 
Zie daarvoor 16 en 17.

Ontvangers

Casus Utrecht 
De Catalogus Professorum wordt door geïnteresseerden 
in de geschiedenis van de universiteit geraadpleegd, 
zowel wetenschappers als een algemeen publiek. Voor 
de niet geregistreerde bezoekers geldt zoals bij alle         
online vrij toegankelijke informatie, dat hun doelen en 
redenen onbekend zijn.

Voor geregistreerde bezoekers geldt, dat zij de reden van   
registratie opgeven. Ook door de eigen universitaire       
administratie wordt de CP veel gebruikt. De gegevens 
van ongeregistreerde noch geregistreerde bezoekers 
worden overigens systematisch bewaard of bijgehouden. 

Casus Maastricht
Nog niet van toepassing.

Wiki Wetenschappers
De idealen van de Wikimedia-beweging worden bewaar-
heid in de praktijk. Wikipedia heeft zich ontwikkeld tot 
hét mondiale startpunt voor het online zoeken naar      
(betrouwbare) informatie en Wikidata is hard op weg      
om een even belangrijke bron te worden voor gestructu-
reerde data. Zoals al gezegd is de verwachting dat door 
de centrale plaatsing op Wikidata alle soorten van onder-
zoek en raadpleging op het gebied van de Nederlandse 
wetenschap door een breed publiek worden gestimu-
leerd en vergemakkelijkt. Er kunnen echter ook negatieve 
gevolgen optreden, zoals profilering van betrokkenen 
door een combinatie van gegevens met andere online 
gegevens, door partijen met minder goede bedoelingen.

7 Verwerkingslocaties

Casus Utrecht
De verwerking gebeurt bij de verwerkingsverant-
woordelijke, de universiteit Utrecht. Daar staat ook de 
server.

Casus Maastricht
Nog niet van toepassing.

Wiki Wetenschappers
De verwerking gebeurt gedurende het project in huis bij 
de universiteiten. Na afloop van het project gebeurt de 
verdere verwerking door de Wiki-community op een 
door hen te kiezen locatie. De servers van de Wikimedia 
Foundation, waar de gegevens worden opgeslagen, 
staan in de Verenigde Staten. Omdat alle gegevens op 
Wikipedia en Wikidata openbaar zijn, zijn er geen                 
geheime of gesloten onderdelen, die extra moeten 
worden beveiligd.

8. Krachtens de uitspraak van de Rechtbank Utrecht uit 2008 is Wikimedia Nederland niet aansprakelijk voor de inhoud van de Nederlandstalige pagina’s 
van Wikipedia, zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBUTR:2008:BG6388

Veel betrokken hoogleraren zijn al opgenomen in Wikidata.



Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming 
door de verwerkings-verantwoordelijke ten aanzien van 
de betrokkenen bij de Catalogus Professorum of in het 
project Wiki Wetenschappers. Het gaat bij de CP en 
Wikidata om kennisdeling. De gegevens worden in dat 
kader openbaar en vrij te gebruiken voor iedereen. Dat 
wil niet zeggen dat met gebruik van de gegevens geen 
ongewenste profilering of andere activiteiten met min-
der goede bedoelingen kunnen plaatsvinden. Zie voor de
technische gegevens ook 3 en voor de risico-analyse 16.

9 Juridisch en beleidsmatig kader

In de AVG wordt verdere verwerking van persoons-             
gegevens omwille van ‘archivering in het algemeen         
belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of 
statistische doeleinden’ erkend als rechtmatig. Dit mag   
alleen als de oorspronkelijke, primaire verwerking,          
gerechtvaardigd was. De primaire verwerkingen vonden 
plaats op basis van arbeidsovereenkomst en wettelijke 
taak, zie noot 2. Ervan uitgaande dat dit rechtmatig was, 
is ook de verdere verwerking omwille van het historisch 
of wetenschappelijke belang rechtmatig9. Dat wil echter 
niet zeggen, dat persoonsgegevens op deze basis              
onbeperkt verder verwerkt mogen worden. Er moeten 
wel degelijk maatregelen worden getroffen zoals data-
minimalisatie en ‘andere passende technische en organi-
satorische maatregelen’ om de ‘rechten en vrijheden van 
betrokkenen te beschermen’ 10. 
Wat dit precies betekent voor de casus Utrecht en        
Maastricht en voor het project Wiki Wetenschappers zal 
nader worden beschreven in de paragrafen 16 en 17. 

Beleidsmatig

Casus Utrecht 
De Catalogus Professorum was oorspronkelijk een              
activiteit in het kader van het 75e lustrum van de univer-
siteit in 2011. Inmiddels wordt de waarde van de CP            
in historisch-wetenschappelijk en marketing- opzicht 
zodanig beoordeeld, dat bestuur en management in het 
structurele onderhoud van de site willen blijven voorzien.
Casus Maastricht: De rector magnificus heeft in haar    
brief aan betrokken hoogleraren melding gemaakt van 
het feit, dat de universiteit van plan is, bij het 50-jarig       

16

jubileum in 2026 een compleet online overzicht van 
hoogleraren te realiseren.

Wiki Wetenschappers
De SAE heeft in een projectplan en een plan van aanpak 
beschreven wat het doel is van het project: 

het moet leiden tot dé database over alle hoogleraren 
en vooraanstaande wetenschappers verbonden aan 
Nederlandse universiteiten sinds 1575;
het ontsluiten van hun nalatenschap voor een breed 
publiek;
en het realiseren van een centrale ingang tot het  
Nederlandse academisch erfgoed. 

10 Bewaartermijnen

Op grond van ‘wetenschappelijk of historisch onderzoek 
of statistische doeleinden’ in de zin van de AVG mogen de 
gegevens verder worden verwerkt en langdurig bewaard, 
zie hierboven onder 8. In dit geval is de verwerkings-
grond vooral het historisch en wetenschappelijk belang. 
Dat betekent dat de gegevens in principe permanent 
worden bewaard.
 

17
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8 Technieken en methoden van 
gegevensverwerking

9.  Zie noot 2 voor de oorspronkelijke grondslag voor verwerking van deze gegevens.
10. AVG artikelen 5.1 e en 89.1 en 2.
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B
BEOORDELING 
RECHTMATIGHEID 
GEGEVENSVERWERKINGEN

11. Zie artikel 9 van de AVG voor een complete opsomming.
12. AVG art. 9 lid 2 onder j. In de Nederlandse Uitvoeringswet AVG art. 24 is dit verder uitgewerkt.

11 Rechtsgronden

De rechtsgronden waaronder de verwerkingen plaats-
vinden kunnen worden onderscheiden in drie fasen       
van verwerking:

Fase 1
De oorspronkelijke rechtsgronden voor het verzamelen 
en verwerken van de gegevens door de universiteiten 
waren ‘overeenkomst’ en ‘wettelijke taak’ in de zin van 
AVG artikel 6.1 onder b en c. Het dienstverband van de 
hoogleraren aan de universiteit (arbeidsovereenkomst) 
en de wettelijke verplichting voor de universiteiten om 
personeelsgegevens enige tijd te bewaren (wettelijke 
verplichting) vormden daarvoor de basis. Daarnaast            
is het verwerken van deze gegevens ook een taak van      
algemeen belang (AVG artikel 6.1 onder e) in verband 
met de publieke functie van hoogleraren. 

Fase 2
Op grond van AVG artikel 5.1 en 89.1 en 2 is het gerecht-
vaardigd om persoonsgegevens die oorspronkelijk recht-
matig zijn verzameld en verwerkt, verder te verwerken 
vanwege het historisch en wetenschappelijk belang.       
Dit is de rechtsgrond onder universitaire publicaties zoals 
de Utrechtse Catalogus Professorum.

Fase 3
Op grond van dezelfde artikelen uit de AVG is het ook   
gerechtvaardigd om deze gegevens vervolgens op 
Wikidata te publiceren. Ook hier geldt het ‘verder ver-
werken omwille van het historisch en wetenschappelijk 
belang’ als rechtsgrond.

Hierbij moet wel worden aangetekend, dat de gegevens 
die niet strikt nodig waren voor de oorspronkelijke ver-
werkingen, ook niet zonder meer gepubliceerd mogen 
worden op de universitaire sites als de CP of op Wikidata. 
Daarvoor is toestemming nodig van betrokkenen ofwel 
kunnen betrokkenen, in het geval van Wikidata, hun       
gegevens zelf wijzigen of aanvullen.

12 Bijzondere persoonsgegevens 

Het is op grond van de AVG in principe verboden om      
gegevens over iemands ras, etnische afkomst, politieke 
opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtui-
ging, gezondheid, en andere bijzondere gegevens te       
verwerken11. Daar zijn echter uitzonderingen op. Een van 
die uitzonderingen is: verwerking voor ‘archivering in het 
algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onder-
zoek of statistische doeleinden’. Daarbij moet wel de 
‘evenredigheid met het nagestreefde doel worden            
gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op     
bescherming van persoonsgegevens worden geëer-      
biedigd en passende en specifieke maatregelen worden 
getroffen ter bescherming van de grondrechten en de 
belangen van de betrokkenen12’. 

Casus Utrecht
In sommige gevallen is de godsdienstige of politieke 
gezindheid af te leiden uit de biografische gegevens, 
waarbij overigens alleen openbare gegevens zijn              
verwerkt. Ook kunnen bijvoorbeeld etnische kenmerken 
uit een foto worden afgeleid. Zie verder 16.
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Wiki Wetenschappers
Er worden in principe geen bijzondere persoons-                 
gegevens van levende hoogleraren op Wiki geplaatst. 
Wel kan Wikidata de gegevens combineren met andere 
openbare gegevens, zoals een lidmaatschap van de 
Tweede Kamer en/of een functie bij een politieke partij. 
Daaruit kan bijvoorbeeld de politieke gezindheid worden 
afgeleid. Ook kan bijvoorbeeld iemands religieuze 
gezindheid worden afgeleid uit het feit, dat men doceert 
aan een katholieke of protestante universiteit. Over de 
mogelijke risico’s daarvan en de eventueel te nemen 
maatregelen zie verder de paragrafen 16 en 17.

13 Doelbinding

Casus Utrecht
de oorspronkelijke verwerking vloeide voort uit over-     
eenkomst, namelijk dienstverband of andere overeen-
komst, de publieke functie van de hoogleraren en                 
de wettelijke verplichting om personeelsgegevens te    
bewaren13. De online Catalogus Professorum is te                     
beschouwen als een ‘verdere verwerking met het oog op 
wetenschappelijk of historisch onderzoek’ in de zin van 
AVG artikelen 5.2 en 89.1.

Casus Maastricht
Nog niet van toepassing.

Wiki Wetenschappers
De plaatsing op Wikidata is een aparte verwerking in de 
zin van de AVG. Ook deze verwerking is te beschouwen 
als een ‘verdere verwerking met het oog op wetenschap-
pelijk of historisch onderzoek’ in de zin van AVG 5.2 en 
89.1. Overigens is een groot deel van de gegevens bij 
aanvang van het project al te vinden op Wikidata. Wiki-
data publiceert alleen gegevens uit openbare bronnen. 

14 Noodzaak en evenredigheid

Proportionaliteit
staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de        
bescherming van persoonsgegevens van de betrokkenen 
in evenredige verhouding tot de verwerkingsdoeleinden?

Subsidiariteit
kunnen de verwerkingsdoeleinden in redelijkheid niet op 
een andere, voor de betrokkene minder nadelige wijze, 
worden verwezenlijkt?

Kan het doel, dat de Catalogus Professorum en het          
project Wiki Wetenschappers voorstaan, op een voor de 
betrokkenen zo min mogelijk nadelige manier worden 
verwezenlijkt?
Is dataminimalisatie toegepast? Dat wil zeggen: is alle     
informatie over de wetenschappers, relevant om te        
verzamelen?
Zie hiervoor hierboven onder 12 en 13 en ook de                
paragrafen 16 en 17.

15 Rechten van de betrokkenen

In principe hebben betrokkenen bepaalde rechten als 
persoonsgegevens van hen worden verwerkt. Deze rech-
ten zijn in de AVG uitgebreid ten opzichte van de vorige 
privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp). Naast de rechten op informatie, inzage en rectifi-
catie, die al bestonden in de Wbp, is ook het recht op     
verwijdering, op beperking van de verwerking en op      
gegevensoverdraagbaarheid ingevoerd. 
Ook op de rechten van betrokkenen zijn echter uit-        
zonderingen. Zo is het recht om (tevoren) geïnformeerd 
te worden over een verwerking niet zonder meer van toe-
passing als het gaat om verwerkingen om reden van 
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische 
doeleinden14. Niettemin is het een goede gewoonte om 
personen vooraf te informeren. 
Evenmin geldt in dit geval noch voor de Utrechtse casus 
noch voor Wiki Wetenschappers het recht op vergetel-
heid, dat wil zeggen het wissen van gegevens op verzoek 
van een betrokkene15. Voor verwerkingen, waarbij ‘de 
nodige voorzieningen zijn getroffen om te verzekeren, 
dat de persoonsgegevens uitsluitend voor statistische of 
wetenschappelijke doeleinden kunnen worden gebruikt’, 
kunnen de rechten op inzage, rectificatie en beperking 
van de verwerking buiten toepassing blijven16. Omdat 
het bij onze casus en het project Wiki Wetenschappers 
gaat om online plaatsen van informatie, waar wereldwijd 
onbeperkt toegang toe is, kan de verzekering dat men dit 
uitsluitend voor wetenschappelijke doelen zal gebruiken, 
niet worden gegeven. Ieder kan op Wikidata gegevens 
bewerken, maar dit wordt wel gecontroleerd door de 
Wiki-community. Zo wordt niet altijd toegestaan dat men 
gegevens over zichzelf wijzigt en worden privacy-
schendingen en ‘roddel’ direct verwijderd. Voor de casus 
Catalogus Professorum Utrecht geldt dat betrokkenen 
hun gegevens op verzoek kunnen laten rectificeren       
mochten deze onjuist zijn.
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16 Risico’s

Op 17 september heeft een risico-sessie plaatsgevonden, 
waarbij alle belanghebbenden vertegenwoordigd waren 
(zie bijlage 2). 
Het uitgangspunt werd gevormd door de centrale vragen 
van deze DPIA:

Mogen de universiteiten de persoonsgegevens van 
levende hoogleraren die aan de Universiteit zijn of 
waren verbonden in een online Album Academicum 
of Catalogus Professorum plaatsen? Welke voor-
waarden zijn daar eventueel aan verbonden?
Mogen de universiteiten en de SAE de persoonsge-
gevens van levende hoogleraren, die aan de univer-
siteiten waren of zijn verbonden, beschikbaar stellen 
voor opname in Wikidata? Welke voorwaarden zijn 
daar eventueel aan verbonden?

Mogelijke negatieve gevolgen 

Universitaire sites
Data kunnen worden misbruikt. Een portretfoto kan        
bijvoorbeeld misbruikt worden voor identiteitsfraude en/
of gevoelige gegevens opleveren, zoals gegevens over 
iemands etniciteit. Persoonsgegevens zijn in het alge-
meen op grote schaal handelswaar, en er wordt op basis 
van deze gegevens met zekerheid (verder) geprofileerd 
door bedrijven, overheid en buitenlandse mogendheden. 
Dit kan onder meer opleveren dat betrokkenen worden 
bestookt met ongewenste berichten.
Ook bijzondere persoonsgegevens zoals religieuze -,    
politieke - en vakbonds-gegevens kunnen van de             
publicatie afgeleid worden. Dit kan bijvoorbeeld door 
vermelde feiten, zoals dat men aan een katholieke of 
protestantse universiteit doceert, via iemands neven-

functies bijvoorbeeld bij een politieke partij, een Kamer-
lidmaatschap, bestuursfuncties en/of   publicaties.
Mocht er ondanks alle controle toch onjuiste  informatie 
wordt gepubliceerd, dan kan dit imagoschade en                
nadelige gevolgen voor iemands carrière hebben

Wiki Wetenschappers
Behalve de risico’s die hierboven al zijn beschreven voor 
de universitaire sites, zijn er extra risico’s omdat Wikidata 
de gegevens die in het project Wiki Wetenschappers 
worden geleverd, kan combineren met de bij Wikidata al 
bekende gegevens uit openbare bronnen. Daarmee 
worden gegevens over iemand, die eerder verspreid 
waren gepubliceerd, op één plek vindbaar. Bovendien 
heeft Wikidata een groter bereik dan de universitaire 
sites. Dit kan een iets grotere kans geven op schade door 
de publicatie, bijvoorbeeld door het (meer) bekend 
worden van gevoelige informatie.

Universitaire sites
De ervaring met de Utrechtse Catalogus Professorum, die 
sinds 2011 online staat, leert dat er zeer weinig klachten 
zijn geweest: een handjevol in acht jaar. Dit betrof de    
vermelding van de geboortedatum, de plaatsing van een 
foto of de (incorrecte weergave van) een titel. Dit kon   
meestal eenvoudig worden verholpen, bijvoorbeeld door 
verwijdering of vervanging van de foto. Foto’s en andere 
aanvullende gegevens, zoals (links naar) publicaties,    
kunnen de betrokkenen zelf doorgeven aan de redactie 
van de Catalogus Professorum. Het overgrote deel van de 
foto’s is overigens afkomstig van de profielpagina van 
hoogleraren op de site van de UU, of uit de fotocatalogus 
van het Universiteitsmuseum. Deze foto’s zijn door hoog-
leraren zelf op hun profielpagina geplaatst. Als er geen 
geschikte foto beschikbaar was, is soms door een                  
fotograaf in dienst van de UU een foto gemaakt, met        
instemming van de betrokkene en onder Creative         
Commons licentie. Na protest is de betreffende foto   
overigens verwijderd.
Omdat hoogleraren volgens afspraak binnen de NVSU 
geacht worden hun nevenfuncties te melden, kan een 
eventueel negatief gevolg van publicatie van neven-
functies de universiteit niet worden aangerekend. Uiter-
aard moet deze informatie dan wel juist zijn. Er zijn in 
Utrecht geen ‘slepende’ affaires geweest, omdat de         
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Risico = kans x impact.

13. De oorspronkelijke verwerking blijft in dit DPIA verder buiten beschouwing. 
14. AVG artikel 14 lid 5 onder b.
15. AVG artikel 17.3.
16. Uitvoeringswet AVG artikel 44.

17.  AVG artikel 20 lid 1 onder a.

1

2

Ten slotte: het recht op gegevensoverdraagbaarheid 
geldt niet voor verwerkingen als de universitaire sites en 
het project Wiki-Wetenschappers17.
Bij alle uitzonderingen op de rechten van betrokkenen 
geldt wel steeds, dat er ‘passende maatregelen’ getroffen 
moeten worden om privacy en rechten van betrokkenen 
te beschermen. 

Kans dat negatieve gevolgen 
zich voordoen



universiteit na de enkele klachten direct heeft gehandeld.
Het feit dat er weinig klachten zijn geweest, betekent niet 
dat er helemaal geen negatieve gevolgen zijn van publi-
catie op een universitaire site. Deze niet-gemelde gevol-
gen zijn echter zeer moeilijk in te schatten. Over 
ongewenste reclame als gevolg van profilering is niets 
bekend. Wat betreft de bijzondere persoonsgegevens als 
politieke en religieuze gezindheid, lijkt het in het huidige 
Nederland weinig nadelige gevolgen voor betrokkenen 
te hebben als dit bekend(er) wordt. Dit ondanks dat het 
antisemitisme en de islamofobie groeiend zijn, en ook de 
politieke polarisatie toeneemt. Meestal zijn feiten over de 
politieke of religieuze gezindheid van een hoogleraar 
overigens al publiek vóórdat ze op een universitaire site 
worden gepubliceerd. Toch kan dit voor betrokkene ‘ex-
tra’ zichtbaarheid en vindbaarheid van zo’n gegeven 
betekenen. Daarnaast kan de maatschappelijke en         
politieke situatie veranderen, zodat bekend zijn van zo’n 
gegeven meer impact kan hebben

Wiki Wetenschappers
Na publicatie via het project Wiki Wetenschappers wordt 
de mondiale Wiki-gemeenschap de beheerder van de   
gegevens. Daarmee geven de universiteiten en de SAE de 
verantwoordelijkheid voor de inhoud na afloop van het 
project uit handen. In dit DPIA gaan we ervan uit, dat de 
Wikimedia Foundation in de Verenigde Staten dan           
verwerkingsverantwoordelijk wordt. Er zijn momenteel 
nog geen voorbeelden van verzoeken tot het                                
verwijderen of corrigeren van persoonsgegevens door   
de Foundation op basis van de AVG. De Wikimedia      
Foundation is tot nu toe wel buitengewoon terug-         
houdend bij het honoreren van verzoeken om informatie 
te verwijderen op basis van het ‘recht om vergeten                
te worden’18.
Dit is een risico. Hiervoor bieden juist het openbare   
karakter van Wikidata, het feit dat iedereen gegevens kan 
bewerken en de regels en controlemechanismen binnen 
de Wiki-gemeenschap tegenwicht.
Wikidata koppelt aan de door SAE te leveren gegevens 
alléén publiek beschikbare, gecontroleerde data en niet 
bijvoorbeeld gegevens ‘van horen zeggen’ of uit hun         
eigen onderzoek. De Wiki-gemeenschap is voortdurend 
alert op bescherming van de privacy. De Nederlandse 
Wikipedia hanteert een richtlijn voor publicatie van              
biografieën, waarbij bescherming van persoonsgegevens 
centraal staat. Onder meer is opgenomen dat men        
geen gevoelige persoonsgegevens publiceert, tenzij      
betrokkene dit zelf eerder heeft gepubliceerd of het uit 
een publieke bron is. Een geboortedatum bijvoorbeeld 

wordt in principe niet opgenomen, wel een geboortejaar. 
Ondanks deze richtlijn kan het toch voorkomen dat         
gegevens worden gepubliceerd waarmee betrokkene 
niet blij is. Iedereen kan gegevens wijzigen op Wikidata, 
ook een betrokkene. Alle wijzigingen zijn herleidbaar en 
vindbaar en er is altijd een bronvermelding. Wanneer       
iemand zijn of haar eigen gegevens wijzigt wordt dit       
extra kritisch bekeken en kan dit weer ongedaan worden 
gemaakt, bijvoorbeeld als een gegeven ongewenst 
(teveel zelf-promotie) of onjuist is. Slechts enkele mode-
ratoren binnen Wikidata zijn gemachtigd om gegevens 
definitief te verwijderen en een pagina te beschermen 
tegen het opnieuw aanmaken van deze pagina. Zie voor           
deze richtlijn en werkwijze: https://nl.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Biografieën_van_levende_personen.
Wat betreft profilering worden gegevens van Wikidata      
zeker gebruikt door bedrijven als Apple, Facebook, Google 
en Amazon, en waarschijnlijk ook door overheden en 
buitenlandse mogendheden. 
Over specifieke nadelige gevolgen hiervan is niets 
bekend. Klachten over eventuele schending van de         
privacy kunnen betrokkenen indienen bij de afdeling     
Legal van Wikimedia Foundation in de Verenigde Staten.

 
Samenvattend: Vooralsnog kan de kans, dat 
negatieve gevolgen zich voordoen, als klein 
worden ingeschat.

Ernst of impact van de negatieve 
gevolgen

Universitaire sites
De ernst en impact van negatieve gevolgen voor de        
betrokken wetenschappers waarvan de gegevens             
gepubliceerd worden op een universitaire site lijkt niet 
groot. In de enkele voorkomende gevallen van klachten 
in Utrecht is veelal niet duidelijk geworden hoeveel ‘last’ 
de betrokkene had van de publicatie. In één geval bleek 
het vermijden van publicatie van foto’s een onderdeel 
van het beveiligingsbeleid van de organisatie waar           
betrokkene werkte. Het risico op schade lijkt voor het 
overige niet groot, zeker niet in het licht van het feit, dat 
een hoogleraar een publieke functie heeft, en dat diens 
professionele gegevens ook publiek (horen te) zijn.       
Over ongewenste reclame en/of andere gevolgen van 
profilering naar aanleiding van deze publicaties is niets 
bekend. Ook de nadelige gevolgen voor iemands carrière 
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of persoonlijke leven van de publicatie op universitaire 
sites van bijzondere persoonsgegevens als religie,           
politieke gezindheid en vakbondslidmaatschap lijken 
momenteel (zeer) beperkt te zijn.

Wiki Wetenschappers
Simpelweg omdat Wikidata een (veel) groter bereik heeft 
dan de individuele universitaire sites en andere weten-
schappelijke sites, zal ook de ernst of impact voor een 
betrokkene groter zijn, wanneer ongewenste informatie 
op Wikidata wordt gepubliceerd. Er zijn al veel gegevens 
van levende Nederlandse wetenschappers op Wikidata 
gepubliceerd. Hiermee zijn tot nu toe nauwelijks of geen 
ervaringen opgedaan in de zin van klachten of negatieve 
gevolgen. Het gaat in principe alleen om plaatsing van de 
professionele en verifieerbare gegevens. Door het open-
bare karakter van Wikidata, het feit dat er altijd een bron 
voor een gegeven wordt vermeld, de interne controle-
mechanismen en het feit, dat iedereen gegevens, ook die 
van zichzelf, kan wijzigen, is er vrij grote zekerheid van de 
juistheid van de gegevens. De impact van een eventueel 
negatief gevolg lijkt ook hier laag te zijn19.

Conclusie risico’s

Universitaire sites
Uit dit DPIA kan worden geconcludeerd, dat de risico’s 
voor misbruik van de te publiceren persoonsgegevens 
laag zijn. Hiermee wordt het beeld bevestigd, dat ook de 
Universiteit Utrecht in haar verwerkingsregister van          
de Catalogus Professorum heeft opgenomen: het risico    
is daarin als ‘triviaal’ beoordeeld. Deze lage risico’s wegen 
niet op tegen het grote historische en wetenschappelijke 
belang van een dergelijke site. Op de eerste vraag van     
dit DPIA: mogen de universiteiten op een eigen site                          
de professionele gegevens van nog in leven zijn de                 
wetenschappers publiceren? is het antwoord dan ook:        
ja. Wel zijn daar, om de risico’s te verminderen, enkele 
voorwaarden aan verbonden die in de volgende                 
paragraaf worden uitgewerkt. 

Wiki Wetenschappers
Het antwoord op de tweede vraag: mogen de gegevens 
door universiteiten en SAE aan Wikidata beschikbaar 
worden gesteld? kan eveneens bevestigend worden 
beantwoord. Wel zijn de risico’s wat groter dan bij de indi-
viduele universitaire sites, door het grotere bereik en de 
grotere bekendheid van Wikidata. Anderzijds biedt het 
openbare karakter van Wikidata ook bescherming tegen 
ongewenste publicatie. Iedereen kan de gegevens       
wijzigen, ook de betrokkene, hoewel daar wel altijd een 
openbare bron bij vermeld moet worden. Bovendien 
wordt de wijziging gecontroleerd, en kan deze bij onjuist-
heid ook opnieuw gewijzigd worden door de Wiki-      
moderatoren.
Het principiële karakter van de wereldwijde Wiki-                  
gemeenschap, ook ten aanzien van privacybescherming, 
gevoegd bij de richtlijnen en werkwijze van de                       
Nederlandse Wiki-gemeenschap biedt bescherming 
tegen ongewenste publicatie van gegevens.

In het algemeen moeten we vaststellen, dat dit DPIA een 
momentopname is. Veel op dit gebied is in ontwikkeling: 
technisch, juridisch en maatschappelijk. In de komende 
jaren is het zaak, deze ontwikkelingen goed in de gaten 
te houden en daar alert op te reageren.

17 Maatregelen

Nu in de vorige paragraaf de risico’s zijn bepaald, ver-
bonden aan het publiceren van de persoonsgegevens 
van levende wetenschappers, worden hieronder de ‘pas-
sende maatregelen’ conform de AVG weergegeven, die 
de geconstateerde risico’s kunnen verminderen of uit-
bannen.
Hierbij past de volgende kanttekening. Universiteiten en 
SAE kunnen maatregelen nemen tot en met het project 
Wiki Wetenschappers. Daarna wordt de Wikimedia Foun-
dation in de Verenigde Staten verwerkingsverant-
woordelijk. Beheer en onderhoud zullen door de Wiki-
gemeenschap worden verzorgd. Dit valt verder buiten 
het bestek van deze DPIA.

Maatregelen voor de universitaire sites 
zoals de Utrechtse Catalogus Professorum: 

Betrek de universitaire FG bij het opzetten van een 
nieuwe online Catalogus of Album of wijzigingen in 
de bestaande.

23Kans=klein
Impact=onbekend tot laag
Conclusie: risico is laag

18. Zie: https://transparency.wikimedia.org/content.html 19. De historie van wijzigingen op Wiki wordt wel bewaard, maar bij privacyschendingen afgeschermd van de publieke site. Zie https://en.wikipedia.org/
wiki/Wikipedia:Revision_deletion
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Wijs een verantwoordelijke beheerder aan.
Licht bij aanstelling van een nieuwe wetenschapper 
deze betrokkene in over opname van zijn/haar          
professionele gegevens in de bestaande online        
Catalogus of Album. 
Licht bij de opzet van een nieuwe online Catalogus of 
Album alle betrokken in leven zijnde wetenschappers 
in. Vraag alleen toestemming voor publicatie van 
meer gevoelige en niet strikt professionele gegevens, 
zoals geboortedatum in plaats van alleen geboorte-
jaar en voor een foto en administreer de verleende 
toestemmingen. Of nog beter: laat het toevoegen en 
uploaden van dit soort gegevens aan de betrokkenen 
zelf over20. 
Verwijder uit bestaande online Catalogi of Albums 
niet-openbare gegevens waarvoor geen toestem-
ming is gegeven.
Dataminimalisatie: bekijk kritisch of alle gegevens 
wel echt nodig zijn om te publiceren op de universi-
taire site. De Utrechtse Catalogus Professorum voegt 
momenteel geen nieuwe hoogleraren toe. De CP gaat 
ook voor een nieuwe versie onderzoeken of bepaalde 
gegevens bij levende hoogleraren (op verzoek)            
afgeschermd kunnen worden. Maak onderscheid   
tussen openbare en optionele gegevens.
Plaats duidelijk vindbaar de privacyverklaring van      
de universiteit op de site, of stel hiervoor een eigen 
privacyverklaring vast. Zet ook een goed vindbare 
contactpagina op de site, met reactie- of klachten-
formulier of tenminste een mailadres. Zorg voor een 
regelmatige bemensing van de reactiepagina of het 
mailadres, zodat er adequaat gereageerd kan worden 
op klachten.
Herhaal over enkele jaren deze risico-analyse, omdat 
de stand van de techniek en de jurisprudentie op dit 
terrein zich zullen ontwikkelen.

Maatregelen voor het project 
Wiki Wetenschappers:

Sluit voor de duur van het project een overeenkomst 
van gegevensuitwisseling tussen universiteiten en 
SAE, waarin de verantwoordelijkheden tijdens het 
project Wiki Wetenschappers worden vastgelegd. 
SAE is verwerkingsverantwoordelijk tijdens de            
verwerking, de universiteiten leveren de gegevens 
aan en zijn verantwoordelijk voor de juistheid en 
kwaliteit. 
Sluit als SAE voor de duur van het project een                 
verwerkersovereenkomst met de Wikipedian(s) in 

Residence die de gegevens op Wikidata gaan plaats-
en. Betrek hierbij een universitaire FG. 
Vernietig als SAE na afloop van het project de aan 
Wikidata aangeleverde gegevens.
Licht vóór het online plaatsen alle betrokken levende 
wetenschappers in over het project Wiki Wetenschap-
pers: doel, werkwijze, om welke gegevens het gaat 
enzovoort. Wij adviseren geen toestemming te          
vragen voor het plaatsen van niet strikt professionele 
gegevens zoals geboortedatum (niet -jaar) en foto. 
De ervaring leert, dat het beter is, betrokkenen erop 
te wijzen dat zijzelf gegevens kunnen uploaden/  
wijzigen op Wikidata. Maak hiervoor via de SAE een 
concept tekst gericht aan de betrokkenen, die via      
de decanen van alle universiteiten kan worden          
verspreid.
Dataminimalisatie: vraag de Wikipedians in residence 
een extra controle te doen bij plaatsing op Wikidata 
naar de al bij Wiki bekende bijzondere persoons-       
gegevens van de betrokken wetenschappers. Zijn 
deze alle afkomstig van betrouwbare bronnen? Zorg 
dat zulke gegevens niet onbedoeld gekoppeld 
worden aan de biografie. Vul de bron desgewenst aan 
mocht die niet betrouwbaar zijn of ontbreken. 

In dit DPIA gaan wij ervan uit, dat de Wikimedia                  
Foundation in de Verenigde Staten na afloop van het    
project Wiki Wetenschappers verantwoordelijk wordt 
voor de verdere verwerking en de Wiki-gemeenschap     
beheerder wordt van de gegevens. Dit valt buiten de   
reikwijdte van deze DPIA.
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20. De casus Maastricht is een leermoment geweest: het is beter geen toestemming te vragen voor alles, wat conform de AVG gewoon mag: de 
professionele gegevens online plaatsen. Want wat te doen als er geen of een negatieve reactie komt?
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