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Over DANS

Missie
“Het bevorderen van duurzame toegang tot digitale

onderzoeksgegevens”

DANS stimuleert onderzoekers om hun digitale
onderzoeksgegevens vindbaar, toegankelijk, interoperabel en
herbruikbaar te maken (FAIR)

Motto:
“Open als het kan, beschermd als het moet.”

DANS is een instituut van KNAW en NWO



Onze diensten

DataverseNL voor databeheer op de korte termijn

EASY voor archivering op de lange termijn

NARCIS het nationale portaal voor wetenschappelijke
informatie.

Training & consultancy research data management



Open Science en RDM in Nederland

• Nationaal plan Open Science
• Nationaal platform: werkt sinds 2017 toe 

naar Open Science www.openscience.nl
• Financiers/subsidiegevers vragen om Open en FAIR data

• Europese Commissie: Horizon2020 programma
• NWO

• Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 
• Naar: “European Code of Conduct for Research Integrity” 

(ALLEA, Berlin 2017)
• Onderdeel: Datamanagement, zorgplicht voor instellingen

• Certificering: Trusted Digital Repository (TDR)



Open science en RDM projecten

Horizon2020 projecten met DANS als partner:

https://eudat.eu/

https://eoscpilot.eu/

https://www.eosc-hub.eu/

https://www.openaire.eu/

https://www.fairsfair.eu/





Open science en RDM - samenwerking

• Samenwerkingsverband van 4TU.Centre for Research Data, 
DANS en SURFsara: front office-back office

• Cursus: Essentials 4 Data Support, voor de data supporter

• Landelijk netwerk: o.a. onderzoeksondersteunders, ICT-ers
en beleidsmakers

• Taakgroepen: toewerken naar (advies voor) een oplossing



De AVG: een kort overzicht

De AVG of GDPR
• Geldend in de EU
• Nationale wetgeving lidstaten: de ’UAVG’ in Nederland
• Persoonsgegevens: (direct) herleidbaar tot een levend persoon

• Anonieme gegevens vallen niet onder AVG
• Gespeudonimiseerde wel

De basis
• Principes & Grondslagen
• Technische en organisatorische maatregelen
• Rechten van de betrokkenen
• Positie: (Gezamelijk) verwerkingsverantwoordelijke en (sub-) 

verwerker



Wetenschap en de AVG

AVG
• Geeft een aantal uitzonderingen
• Geeft lidstaten ruimte voor het maken van bepaalde 

uitzonderingen

Uitzonderingen, wat mogelijk wordt gemaakt:
• Doelbinding: verdere verwerking
• Opslagbeperking: langer bewaren 
• UAVG art. 24: bijzondere persoonsgegevens verwerken
• UAVG art. 44: bepaalde rechten van betrokkenen vervallen 

(AVG art. 15, 16 en 18), niet: het recht op intrekken van 
toestemming of het recht op vergetelheid!



Implementatie van de AVG: discussie

• Ruimte voor beleidskeuzes

• Meningsverschillen onder juristen

• ‘Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk
onderzoek’: nieuwe versie al lange tijd in de maak

• “Er is zowel behoefte aan concrete aanwijzingen als ook een
duiding van de AVG ten aanzien van onderzoek” (VSNU)

• LCRDM: AVG-taakgroepen
• Anonimiseren
• Privacyrisico’s (DPIA/GEB)
• Sleutelbeheer bij pseudonimiseren

• Positie DANS: anders dan voor open data, meer afhankelijk



DANS beleid EASY

Deponeren
• Positie:

• DANS: Verwerker. 
• Depotgever: Verwerkingsverantwoordelijke

• Datasets: Restricted access, anonieme metadata
• Recht op toestemming intrekken en het recht op vergetelheid
• Dataset is niet gelijk aan publicatie

• Deponeerovereenkomst: dataset moet AVG-conform zijn

Hergebruik persoonsgegevens
• Binnen de kaders van wetenschappelijk onderzoek
• Spanningsveld: toestemming voor openbaar gebruik



Onderwerpen in AVG context

In het veld
• Kennis op de juiste plek
• DPIA/GEB onderzoek: centraal in de 

instelling
• Anonimisering, pseudonimiseren, privacy 

risico’s (LCRDM)
• Het beheer en de verantwoordelijkheid: 

eigendom van wie?
• De VSNU Gedragscode
• Internationale samenwerking en EU-

projecten



Onderwerpen in AVG context

Duurzame archieven – TDR’s
• Open versus gesloten: de exacte grens
• Gespeudonimiseerde data moeten ook gesloten staan
• Specifieke wensen per discipline
• Administratief: Afspraken op instellingsniveau, 

modelovereenkomsten
• Sleutelbeheer: Trusted Third Party

• Encryptie en pseudonimiseren
• Centraal en duurzaam

• Certificering AVG
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