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AVG – PRIVACY REGELS 

HOE GA IK MET DE CONTACTGEGEVENS OM VAN MIJN BUURTJE? 

 

WAT IS DE AVG WET?  

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is sinds 25 mei 2018 in werking. Volgens de AVG moeten 
persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt. Voor de 
buurtcontactpersoon wil het zeggen dat je voorzichtig om moet gaan met de gegevens van jouw Buurtje.   

WAAR MOET IK AAN DENKEN? 

1. E-mails versturen naar alle bewoners van jouw Buurtje.  

Wanneer je een mail verstuurt naar alle bewoners kunnen de gegevens voor iedereen zichtbaar zijn. Dit is iets 
waar je goed op moet passen. Wanneer je een mailtje verstuurt, doe dit niet via ‘Aan’ maar zet alle 
emailadressen in het ‘BCC’ vakje. Hierdoor krijgt iedereen de mail binnen maar zien ze niet naar wie de mail 
allemaal verstuurd is. Zo zijn de email adressen beschermd, en dus volgens de AVG wet.  

 

2. Een groepsapp aanmaken op WhatsApp.  

Het is natuurlijk een snel en makkelijk communicatie middel. Maar niet iedereen in jouw buurt zit hierop te 
wachten. Voordat je iedereen in een app groep gooit, communiceer eerst met elke bewoner of hij/zij dit goed 
vindt en/of behoefte aan heeft. Daarnaast is het belangrijk om in de app te bespreken dat dit een app is 
bedoeld om je hulp aan te bieden of hulp te vragen, het signaleren van verdachte situaties in de buurt. 
Daarnaast is het een platform waar je dingen kunt afspreken/plannen. Een BuurtWhatsApp is bedoeld als 
buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. 
Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het 
hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt 

Meer info kijk dan op: 
http://www.ermelowest.nl/wp-content/uploads/2020/03/BuurtWhatsApp.pdf 
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3. Uitwisselen van gegevens. 

Wanneer je gegevens van de bewoners van je Buurtje hebt, moet je hier veilig en verantwoordelijk mee 
omgaan. Het is niet de bedoeling dat je aan iedereen elkaars gegevens geeft. Bijvoorbeeld: Jantje vraagt aan 
jou het nummer van Pietje. Jij ziet er niks achter en geeft het nummer. Erg begrijpelijk, maar ook dit mag niet. 
Je mag niet persoonlijke gegevens door spelen naar andere mensen. Vraag hiervoor eerst toestemming aan de 
persoon zelf.  

 

 

 

 

4. Foto’s plaatsen 

Maak je tijdens een straatfeest of buurtfeest foto’s die alleen voor de buurt bestemd zijn en niet verder 
gedeeld worden? Dan valt het in principe onder privégebruik en is de AVG niet eens van toepassing. Maar pas 
wel op met het plaatsen van foto’s op social media, dan gelden namelijk wel de AVG wetten. Bij foto’s gemaakt 
in de openbare ruimte waar mensen op te zien zijn, moet je je steeds afvragen of er sprake is van een 
persoonsgegeven. Kunnen de personen die daarop staan zonder onevenredige inspanning worden 
geïdentificeerd? Zo ja, dan is er sprake van een persoonsgegeven en is de AVG van toepassing. 

 

 


