Afwegingskader Flowchart
Het document dat voor u ligt is ontwikkeld om organisaties te
helpen bij het terugdringen van onnodige sekseregistratie waar
dat mogelijk is. Dit kan om verschillende redenen belangrijk
zijn: het beschermt de privacy van mensen, het helpt bij het
tegengaan van stereotypen, en bovendien biedt het mensen
vrijheid om zelf te bepalen wie ze zijn.

Dit is een interactieve pdf. Begin bij vraag 1 en volg de
pijlen en stappen. Voor meer informatie kunt u op het
informatiesymbool klikken en zullen er pop-up vensters
verschijnen. Wanneer u op het pop-up venster klikt zal deze
weer verdwijnen. Voor een goede werking dient dit document
gedownload te worden.

Op dit moment worden gegevens over sekse vaak standaard
gevraagd, geregistreerd en gebruikt door overheden,
bedrijven en andere organisaties. In veel gevallen is echter
niet duidelijk met welk doel dit gebeurt of zijn gegevens over
sekse helemaal niet nodig of geschikt voor het doel. Met het
doorlopen van dit afwegingskader inventariseert u of en waar
u sekse registreert, met welk doel dit gebeurt, of dit nodig is en
of de registratie op een minder belastende wijze kan.

Houd bij het doorlopen van de flowchart steeds alle afdelingen
binnen uw organisatie en hun activiteiten in gedachte.

Legenda
= Vraag
= Actie
= Ga naar/knop

Let op: Raadpleeg vóór het doorlopen van dit document
eerst de voor uw organisatie relevante handreiking!

= Informatie/knop

Kijk hierbij goed naar wat de wet daadwerkelijk
vraagt: De Wet op de Loonadministratie vraagt
bijvoorbeeld alleen naar NAW (naam, adres,
woonplaats)-gegevens, burgerservicenummer
of een kopie van een identiteitsbewijs, dus niet
expliciet naar sekse.

i
01

Nee

i

Ja

Heeft of gebruikt u gegevens
over sekse van mensen, zoals
collega’s of klanten?

De Wet op het Hoger Onderwijs verplicht
onderwijsinstellingen de sekse van studenten te
registeren ten behoeve van het diplomaregister
en statistisch onderzoek, maar dat is niet
hetzelfde als hergebruik van deze gegevens
door de onderwijsinstelling voor andere
doeleinden.

i

02

i

Heeft of gebruikt iemand
anders binnen uw organisatie
deze gegevens over sekse?

B

Nee

Ja

Gebruikt u gegevens over sekse voor
een wettelijk omschreven plicht of
taak voor uw eigen of een andere
organisatie? Vraag een deskundige
advies over of de wet expliciet
gegevens over sekse vraagt.

Ga door met
“Aandachtspunten ter
afsluiting” onderaan
dit document.

i

A

03

Leg hun dit document voor
of betrek hen erbij.

Verzamelt of gebruikt u ook
gegevens over sekse voor
doelen waarvoor de wet dit niet
expliciet voorschrijft?
Ja

i

04

i

C

Kijk nu naar de doelen waarvoor
de wet niet expliciet spreekt
over gegevens over sekse. Is het
verzamelen en gebruiken van
gegevens over sekse echt nodig om
deze doelen te bereiken?

Nee

Inventariseer voor welke doelen
u gegevens over sekse registreert
of gebruikt. Probeer de doelen zo
concreet mogelijk te formuleren, in
lijn met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

i

05

D

Kijk opnieuw naar de doelen
waarvoor de wet niet expliciet
spreekt over gegevens over sekse
en waarvoor u die wel nodig acht.
Is het verzamelen en gebruiken
van gegevens over sekse ook
evenredig aan deze doelen?

Laat de doelen waarvoor het
verzamelen en gebruiken van
gegevens over sekse onnodig is
vervallen of streef deze na zonder
gegevens over sekse.

E
Laat de doelen waarvoor het
verzamelen en gebruiken van
gegevens over sekse niet evenredig
is vervallen of streef deze na zonder
gegevens over sekse.

Ga door bij P.

i

F

Kijk nu zowel naar de doelen die u nodig
en evenredig acht, als naar de doelen
waarvoor de wet spreekt over gegevens
over sekse. Zoek voor al deze doelen uit
of u op zoek bent naar juridische sekse,
sociale sekse, of sekse-gerelateerde
lichaamskenmerken. Indien u dit niet
weet, adviseren wij u helder te krijgen
welk soort gegevens u nodig heeft
voor uw doel.

06
Zijn er hierna nog doelen over,
waarvoor u seksegegevens
verzamelt of gebruikt (zoals een
wettelijk omschreven plicht)?

Nee

Ja

i

G

07

Verzamel en gebruik in plaats van
niet-geschikte gegevens eventueel
de soort sekse die wel geschikt is,
mits dit ook evenredig en
écht nodig is.

Is de soort sekse die u
verzamelt en gebruikt ook echt
geschikt voor uw doelen?

Nee

Ja

H

09

Is er een goede reden om
gegevens over sekse niet
aan de betrokkene zelf te
vragen? Overweeg om dit
wel te doen.

Heeft u de gegevens
gevraagd aan betrokkene
zelf, binnen uw
organisatie, of van derden
gekregen?

Van derden

08
Gevraagd

Heeft u gevraagd om gegevens
over sekse of deze ongevraagd
gekregen?

Van betrokkene
of intern verkregen

Ongevraagd

i
10

Ga door bij 14.

Is het voor de betrokkene
onvermijdelijk of verplicht
om gegevens over sekse
in te vullen?

Nee

Ja

i
J
Bied ook een
derde optie, bij
voorkeur met
een open veld.

Alleen
M/V

11

I

Welke opties biedt u om sekse
in te vullen?

Overweeg om dit
optioneel te maken.

M/V/X

i

K

12
Wordt het doel van het
verzamelen van seksegegevens
vermeld?

Vermeld het doel/de doelen
alsnog om de betrokkene te
informeren, o.a. vanwege
geldende privacywetgeving
zoals de AVG.

Nee

i

Ja

13
Geeft u aan welke soort sekse
u wilt weten (juridisch, sociaal,
en/of sekse-gerelateerde
kenmerken)?

Nee

Ja

i
L

14

Vermeld de gevraagde soort
sekse alsnog, mede om
niet-geschikte gegevens te
voorkomen.

Zijn de gegevens waarover u
beschikt gecombineerd met
andere persoonsgegevens van
dezelfde persoon?

M
Ja

Overweeg om i.v.m. privacy de
verzamelde gegevens over sekse
te anonimiseren (alleen statistische
gegevens) of pseudonimiseren (bijv.
koppelen aan een klantnummer in
plaats van NAW-gegevens).

Nee

i

N

Check of dit in
overeenstemming is met de
AVG. Pas dit eventueel aan.

15
Nee

Kan de betrokkene de
opgeslagen gegevens over
sekse zelf wijzigen?

Ja

O
Zorg ervoor dat er binnen uw organisatie
afdoende maatregelen zijn om te
zorgen dat de gegevens over sekse
alleen toegankelijk zijn voor relevante
afdelingen of medewerkers.

P
Zorg ervoor dat er binnen uw
organisatie afdoende maatregelen zijn
om te zorgen dat gegevens over sekse
niet onnodig lang worden bewaard of
kunnen worden geweerd/verwijderd.

Aandachtspunten ter afsluiting
Na het doorlopen van deze flowchart heeft u een overzicht van waar gegevens over
sekse worden verzameld en gebruikt, op welke manier dat gebeurt en met welk doel.
Hierdoor weet u op welke plekken binnen uw organisatie onnodige sekseregistratie kan
worden teruggedrongen.
Raadpleeg eerst de voor uw organisatie relevante handreiking in de toolkit, voordat u
daadwerkelijk aan de slag gaat met het terugdringen van onnodige sekseregistratie.
Hierin staat niet alleen meer informatie over de redenen om onnodige sekseregistratie
te verminderen, maar komen ook alternatieven voor sekseregistratie en een aantal good
practices en tips en trucs aan bod.
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