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Bij de zorg voor de kinderen kan het handig en soms 

noodzakelijk zijn om zoveel mogelijk informatie over het 

kind op te vragen. Maar mag dit eigenlijk wel? Hoe kun je 

deze privacygevoelige informatie het beste bewaren, en 

mag je deze informatie altijd uitwisselen tussen de ver-

schillende afdelingen in een integraal kindcentrum? Een 

pasklaar antwoord op deze vragen is er niet. Dit komt 

deels doordat de nieuwe privacywet nog veel open nor-

men kent, maar ook doordat het antwoord niet voor iede-

re kinderopvangorganisatie hetzelfde hoeft te zijn. Iedere 

organisatie zal bij de – zorgvuldige – beantwoording van 

de vragen dan ook steeds de uitgangspunten van de wet 

moeten laten meewegen. Welke zijn dat?

Gegevensverwerking
Allereerst is het van belang om te weten wat precies on-

der de verwerking van persoonsgegevens valt. De privacy-

wet legt immers enkel restricties op aan het ‘verwerken 

van persoonsgegevens’. Van een persoonsgegeven is al 

snel sprake. Denk aan namen en ID-bewijzen, maar ook 

foto’s, bankrekeninggegevens en postcodes met huisnum-

mers kunnen persoonsgegevens zijn. Het moet gaan om 

gegevens van een geïdentificeerde of identificeerbare na-

tuurlijke persoon. Hoe meer gegevens gezamenlijk wor-

den verwerkt, hoe sneller deze tot een persoon herleid-

baar zijn en dus gekwalificeerd zullen worden als een 

persoonsgegeven.

Naast ‘gewone persoonsgegevens’ kent de privacywet ook 

‘bijzondere persoonsgegevens’. Dat zijn bijvoorbeeld gege-

vens waaruit ras of etnische afkomst blijkt of gezondheids-

gegevens. Voor het verwerken van bijzondere persoonsge-

gevens gelden nog strengere regels. In beginsel is de 

verwerking daarvan verboden, tenzij dit verplicht is (denk 

aan de Zorgverzekeringswet) dan wel wanneer een beroep 

gedaan kan worden op een van de in de wet genoemde uit-

zonderingsgronden. (Bijvoorbeeld wanneer de verwerking 

noodzakelijk is voor de goede verzorging van de betrokke-

ne.) Onder het verwerken van persoonsgegevens valt ‘elke 

handeling of geheel van handelingen met betrekking tot 

persoonsgegevens’. Denk hierbij aan het verzamelen, be-

waren, wijzigen of opvragen van informatie, maar ook aan 

het vernietigen van eerder opgevraagde informatie. 
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Privacywet: hoe om te 

gaan met klantgegevens?
De nieuwe privacywet heeft ook voor de kinderopvang grote gevol-

gen. In dit artikel gaat arbeidsrechtadvocate Mieke Dijkman in op 

de vraag hoe het zit met de privacy van de gegevens van ouders en 

kinderen, en hoe een kinderopvangorganisatie die mag vastleggen.

Tips
1. Breng het gebruik van persoonsgegevens in kaart (Welke 

gegevens worden op welke grond verwerkt? En wie heeft 

waar toegang tot?);

2. Kijk kritisch of alle verzamelde persoonsgegevens nog wel 

echt bewaard moeten worden;

3. Stel een privacy- en datalekprotocol op en/of actualiseer 

de bestaande protocollen/overeenkomsten;

4. Houd een register van verwerkingsactiviteiten bij;

5. Zorg dat het voor iedereen binnen de organisatie duidelijk 

is hoe met persoonsgegevens moet worden omgegaan;

6. Bepaal wie binnen de organisatie verantwoordelijk is voor 

de vraagstukken rondom privacy.
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gegevens zal dan ook steeds gecontroleerd moeten wor-

den of de verwerking in lijn is met het doel waarvoor zij 

zijn verstrekt. Het doel zal altijd verenigbaar moeten zijn 

met het oorspronkelijke verzameldoel.

Dataminimalisatie

Uitgangspunt bij de nieuwe privacywet is dataminimali-

satie. Verwerk daarom dan ook niet meer gegevens dan 

noodzakelijk is. ‘Hoe meer informatie, hoe beter’ gaat dus 

niet meer op. Steeds zal er kritisch gekeken moeten wor-

den of de gegevens echt nodig zijn.

De gegevens moeten juist zijn

Iedere organisatie moet voldoende maatregelen treffen 

om ervoor te zorgen dat de gegevens juist zijn, en als dit 

niet zo blijkt te zijn deze aan te passen of zelfs te wissen. 

De gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden 

dan noodzakelijk is. De termijn van twee jaar die in het 

Vrijstellingsbesluit (Wbp) voor de kinderopvang staat (art. 

18), geldt vanaf 25 mei 2018 niet meer. Uiteraard blijven 

andere wettelijke (fiscale en andere) bewaartermijnen uit 

andere wetten gewoon gelden.

De gegevens moeten goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gegevens vei-

lig worden opgeslagen op een computer (met een wacht-

woord) en dat enkel de hiertoe bevoegde personen toe-

gang tot deze gegevens hebben. Dit beginsel heeft echter 

een ruimer bereik. Ook als gegevens op een andere ma-

nier worden gebruikt dan moet dit veilig zijn en moeten 

de gegevens vertrouwelijk blijven. Denk hierbij bijvoor-

beeld aan lijsten die wel eens op een groep hangen met 

allergie-informatie over de kinderen. Of dit echt noodza-

kelijk is, welke gegevens hierop worden getoond (is het 

herleidbaar tot een kind) en wie deze informatie kan zien 

(enkel de leidsters of ook bijvoorbeeld ouders die hun kin-

deren komen ophalen) zijn dan ook absoluut vragen 

waarbij stilgestaan moet worden. 

Iedere kinderopvangorganisatie zal de hiervoor genoemde 

beginselen moeten naleven en eveneens moeten kunnen 

aantonen dat de gegevensverwerking in lijn is met deze 

beginselen. 
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Uitgangspunten 
Vervolgens zal bepaald moeten worden of de verwerking 

van de persoonsgegevens in lijn is met de beginselen van 

de privacywet.

 

De verwerking van persoonsgegevens moet rechtmatig, behoorlijk 

en transparant zijn

Een kinderopvangorganisatie mag enkel persoonsgege-

vens verwerken indien daartoe een toegestane grondslag 

bestaat. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer dat noodzake-

lijk is voor een in de wet genoemd doel of wanneer de be-

trokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking 

van de gegevens. Let op: toestemming voor de verwerking 

van de gegevens lijkt de beste (en meest gemakkelijke) 

verwerkingsgrondslag, maar dit is niet altijd de beste op-

tie. Wat doe je bijvoorbeeld als de betrokkene de gegeven 

toestemming op enig moment intrekt? Als er een wette-

lijk doel aanwezig is dan is het aan te raden om de ver-

werking daarop te baseren. Daarnaast moet de verwer-

king altijd netjes en verantwoord gebeuren, en moeten de 

betrokkenen tijdig op de hoogte zijn van de verwerking. 

Specifieke verzameldoelen
De gegevens mogen enkel verwerkt worden voor het doel 

waarvoor zij zijn opgevraagd. De betrokkene moet vooraf 

geïnformeerd worden over het doel waarvoor de gegevens 

worden opgevraagd. Een van de in de wet opgenomen 

gronden is de uitvoering van een overeenkomst met de 

betrokkene. Stel dat de verwerkingsgrond de overeen-

komst is die een kinderopvangorganisatie met ouders 

heeft gesloten voor de opvang van hun kind bij het kin-

derdagverblijf, dan kunnen de verkregen gegevens later 

niet altijd zomaar een op een worden doorgegeven aan de 

bso. Bij het gebruik of de uitwisseling van de verkregen 




