
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Strenge eisen toestemming 
Voor de verweking van persoonsgegevens dient sprake te zijn van een rechtmatigheid (een wettelijke grond). 
Een belangrijke wettelijke grond is: Ondubbelzinnige toestemming van de eigenaar van de 
persoonsgegevens. 
 
Om te spreken van geldige toestemming, moet de toestemming aan een aantal voorwaarden voldoen. 
 
 Vrij (de toestemming moet vrij gegeven zijn) 

Dit wil zeggen dat iemand de keuze moet hebben om te weigeren, zonder dat daar negatieve consequenties aan 
verbonden zijn. In een afhankelijkheidsrelatie verdient dit aspect bijzondere aandacht. Wanneer de uitvoering van een 
overeenkomst afhankelijk wordt gemaakt van het geven van toestemming voor een andere verwerking die niet 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (‘bundelen’), dan wordt de toestemming veronderstelt niet 
vrij te zijn gegeven. 

 Specifiek en geïnformeerd (de toestemming moet specifiek zijn en geïnformeerd) 
Als school moet je duidelijke informatie verschaffen over de reden waarom je de persoonsgegevens gaat verwerken. 
Maar ook over andere zaken die van belang zijn om te zorgen dat de betrokkene voldoende informatie heeft om een 
goed geïnformeerd besluit te nemen dient duidelijke informatie te worden verschaft.  

 Ondubbelzinnig (de toestemming moet ondubbelzinnig zijn) 
Er mag geen twijfel bestaan over het feit dat de betrokkene toestemming heeft gegeven. Toestemming kan blijken uit 
een ondubbelzinnige wilsuiting of uit een ondubbelzinnige, actieve handeling van de betrokkene. Wanneer de 
betrokkene bijvoorbeeld een vinkje zet in een vakje om zijn akkoord te geven, is er sprake van ondubbelzinnige 
toestemming. Wanneer echter hetzelfde vakje al aangekruist is en de betrokkene vinkt het niet uit, dan is er geen 
ondubbelzinnige toestemming tot stand gekomen. Met andere woorden, het afleiden van toestemming uit het feit dat 
iemand niet handelt of niet protesteert is niet toegestaan.  

 
Naast d e bovengenoemde vereisten zijn erin de AVG nog enkele aanvullende voorwaarden voor toestemming 
geformuleerd. 

 
 Bewijslast 

De scholengroep moet als verwerkingsverantwoordelijke aan kunnen tonen dat wij van de betrokkene toestemming 
hebben gekregen voor het verwerken van de persoonsgegevens. 

 Onderscheid toestemming 
Het moet steeds duidelijk zijn op welke specifieke aangelegenheid de toestemming betrekking heeft. 

 Toestemming intrekken 
De betrokkene mag altijd zijn toestemming intrekken. Deze intrekking heeft geen invloed op de verwerkingen vóór 
intrekking, maar vanaf het moment dat iemand zijn toestemming intrekt, mogen de persoonsgegevens niet meer 
worden verwerkt. De betrokkene dient vooraf te weten dat het intrekken van de toestemming mogelijk is. Het intrekken 
van toestemming moet ook net zo gemakkelijk zijn als het geven ervan. Als wij bijvoorbeeld toestemming vragen door 
middel van een vinkje op de website, zou het intrekken ervan op een vergelijkbare manier moeten kunnen. 

 Diensten informatiemaatschappij 
Wanneer toestemming wordt gevraagd in het kader van diensten van de informatiemaatschappij (online diensten zoals 
webwinkels en sociale media) en de betrokkene is nog geen 16 jaar oud, dan moeten de ouders/verzorgers 
toestemming geven. De organisatie moet redelijke inspanningen leveren, waarbij de beschikbare technologie in acht 
wordt genomen, om te controleren dat de toestemming inderdaad door de ouder/verzorger is gegeven. 

 


