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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
De AVG bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens. 
 

Wat is “verwerken” van persoonsgegevens? 

Onder verwerking wordt verstaan elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens.  
De wet noemt als voorbeelden van verwerking: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, 
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, 
verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband 
brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. 
 
Je zou kunnen stellen dat alles wat je met een persoonsgegeven doet onder verwerken valt. Een 
praktisch voorbeeld: een medewerker die gegevens van een student op scherm ziet, verwerkt al 
persoonsgegevens. 
 

Waar moet je op letten bij het verwerken van persoonsgegevens? 
 

Denk bij het verwerken van gegevens altijd aan de 5 vuistregels 

1. Doel en doelbinding Heb ik vooraf een doel voor de verwerking vastgesteld? 

2. Grondslag Is er een wettelijke grondslag voor de verwerking? Er zijn 6 
AVG grondslagen: 

 Toestemming van de betrokken persoon. 

 De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de 

uitvoering van een overeenkomst. 

 De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het 

nakomen van een wettelijke verplichting. 

 De gegevensverwerking is noodzakelijk ter 

bescherming van de vitale belangen. 

 De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de 

vervulling van een taak van algemeen belang of 

uitoefening van openbaar gezag. 

 De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de 

behartiging van de gerechtvaardigde belangen. 

3. Minimalisatie Gebruik ik alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om het 
vastgesteld doel te verwezenlijken en bewaar ik ze niet langer 
dan nodig? 

4. Transparantie Heb ik de student (of eventueel ouders) vooraf geïnformeerd 
over het doel van de gegevensverwerking en heb ik uitgelegd, 
welke gegevens worden gebruikt en met wie ze worden 
gedeeld? 

5. Integriteit Kloppen de persoonsgegevens die ik gebruik nog steeds? Zijn 
de gegevens op het juiste moment, op de juiste plaats en voor 
de juiste mensen beschikbaar? Heb ik onjuiste gegevens 
gecorrigeerd of verwijderd? 
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