
 Inleiding
De GDPR laat met zijn definitie van persoonsgegevens veel aan de verbeelding over: ‘alle informatie over 
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’.

Persoonsgegevens omvatten dus alle informatie waarmee u een persoon direct of indirect kunt identificeren, 
zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of elementen die 
kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale 
identiteit.

En een e-mailadres of een btw-nummer? Is iemand daaraan te herkennen? Dat hangt ervan af. Gaat het om 
algemene kenmerken die niet kunnen worden gelinkt aan een specifieke persoon? Dan zijn het volgens de 
GDPR géén persoonsgegevens:

• algemeen e-mailadres (info@, contact@);

• bedrijfsnaam zónder naam van persoon;

• btw-nummer van een bedrijf (≠ persoon met btw-nummer!);

• geanonimiseerde persoonsgegevens waarbij elke link met de persoon onomkeerbaar is verbroken 
(‘in 2017 bestelden 150 klanten product x’);

• gegevens van overleden personen.

Een combinatie van zulke algemene kenmerken maakt een persoon vaak wél identificeerbaar. In dat geval 
spreken we toch van persoonsgegevens. 

Ter illustratie: het mailadres onzefamilie@telenet.be is geen persoonsgegeven. In combinatie met de leef-
tijden of de namen van het gezin wordt dit e-mailadres wel een persoonsgegeven. En op zich is ‘nationa-
liteit: Amerikaan’ geen persoonsgegeven. Voegt u daaraan ‘functie: president en ondernemer’, ‘haarkleur: 
blond’ en ‘huidskleur: oranje’ toe? Dan weet iedereen over wie het gaat.
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NIET-EXHAUSTIEF OVERZICHT VAN PERSOONSGEGEVENS
* = gevoelige / bijzondere persoonsgegevens

Identificatiegegevens

• Abonnementsnummer
• Adres (huidige en vroegere)
• Avatar
• Beeld van netvlies*
• Biografie
• Biometrische gegevens*
• Bluetooth Beacon-nummer
• Clickstreams
• Cookies
• DNA-gegevens*
• Gebruik van bepaalde 

telecommunicatiediensten
• Gebruikersnaam en accountgegevens
• Gezichtsherkenning*
• Handtekening en paraaf
• IMEI (identiteitsnummer gsm)
• IMSI (identiteitsnummer gsm-gebruiker)
• Informatie omtrent zoekopdrachten
• Informatie over communicatiesessies (waar, 

met wie, hoe, begin- en eindtijd …)
• Informatie over gebruikte datavolume
• Informatie over gebruikte versies van software
• Inhoud van berichten (sms, e-mail …)
• IP-adres
• Locatie- en trackinggegevens
• MAC-adres (Media Access Control voor  

herkenning van computer op een netwerk)
• Metadata over audio, video, internetgebruik …
• Naam
• Nummerplaat
• Nummer rijbewijs
• Paspoortnummer
• Pensioennummer
• Persoonlijk e-mailadres
• Postcode gecombineerd met huisnummer
• MSISDN (identificatie mobiele 

telefoonnummers)
• Profielen social media
• Pseudoniemen & gelinkte profielen
• Samenstelling van het gezin
• Telefoon- /gsm-nummer indien gelinkt aan een 

persoon
• URL’s
• Vingerafdrukken*
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Financiële bijzonderheden

• Bankrekeningnummer
• Betaalkaartgegevens
• Betalingsgedrag
• Bezittingen
• Code creditcard of bankkaart
• Eigendommen
• Facturen
• Financiële informatie (gegevens over  

inkomsten, bezittingen, eigendommen,  
investeringen, spaargelden, beleggingen,  
hypotheken, verzekeringen, schulden,  
borgstellingen, solvabiliteit … die gelinkt  
kunnen worden aan een persoon)

• Kredietbeoordeling
• Nummer creditcard
• Rekeninginformatie

Persoonlijke kenmerken

• Burgerlijke staat (gehuwd,  
samenlevingscontract …)

• Geboortedatum en -plaats
• Geslacht 
• Immigrantenstatuut (gegevens over visum, 

arbeidsvergunning, verblijfsrecht …)
• Leeftijd
• Militair statuut of onderscheidingen
• Nationaliteit

Fysieke gegevens

• Fysieke kenmerken
• Gewicht
• Grootte
• Haarkleur
• Kleur van de ogen



Leefgewoonten

• Alcoholverbruik
• Bezittingen
• Gegevens over klachten, incidenten, 

ongevallen
• Leefgewoonten en levensstijl
• Openbare mandaten (op niveau van gemeente, 

stad, provincie, gewest, gemeenschap,  
federaal, overheidsinstituten, werkgroepen …)

• Reisgegevens (bestemming, vertrek- en  
aankomstgegevens, verblijf, duur …)

• Reistickets (vliegtuig, persoonlijk  
treinticket …)

• Sociale contacten (vrienden, collega’s, familie, 
ex-partners …)

• Sociale status en functies in de maatschappij
• Tabaksverbruik
• Visum
• Voorkeurstaal
• Werkvergunning

Psychische gegevens

• Meningen (over persoonlijkheid of karakter …)

Samenstelling van het gezin

• Gegevens over gezin (en samenstelling)

Vrijetijdsbesteding en interesses

• Hobby’s
• Interesses
• Voorkeuren en interesses als deze gelinkt 

kunnen worden aan een persoon
• Vrijetijdsbesteding

Lidmaatschappen

• Lidmaatschappen van vennootschappen, 
clubs, vrijwilligersorganisaties,  
groeperingen ... (andere dan van professionele 
of politieke verenigingen of vakbond) 
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Gerechtelijke gegevens

• Gerechtelijke gegevens (verdenkingen,  
onderzoeken, vorderingen, veroordelingen, 
straffen, gerechtelijke maatregelen …)

• Strafblad

Consumptiegewoonten

• Consumptiegewoonten
• Customer touch point-informatie
• Gegevens over klantenkaarten en loyalty cards
• Klantennummer

Woningkenmerken

• Woningkenmerken (classificatie woning, waarde,  
huur, lasten, personen die er verblijven,  
sleutels hebben …)

Gegevens betreffende de gezondheid

• Genetische gegevens*
• Gezondheidsgegevens* (lichamelijk,  

mentaal, psychisch …)

Opleiding en vorming

• Opleidingsinformatie (diploma’s,  
certificaten, overzicht van  
opleidingsinstituten, gevolgde cursussen, 
beoordelingen, inschrijvingsgelden …)

• Publicaties
• Vergunningen of licenties op naam van een 

persoon
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Beroep en betrekking

• Badge werknemer
• Functietitel
• Gedetailleerde loopbaanhistoriek
• Informatie over werk (huidige en vorige  

werkgevers, functiegraad, functie-inhoud, 
aanwervingsgegevens, ontslaggegevens,  
functioneringsgegevens, gegevens over  
aan- en afwezigheid, medische gegevens, 
arbeidsinvaliditeit …)

• Loon (bedrag, afhoudingen, voordelen,  
verhogingen, bijdragen, betaalwijzen …)

• Paswoorden

Rijksregisternummer / 
Identificatienummer van  
de sociale zekerheid

• Rijksregisternummer

Raciale of etnische gegevens

• Etnische gegevens*
• Gegevens over ras*

Gegevens over het seksuele leven

• Gegevens over seksuele leven, geaardheid*

Politieke opvattingen

• Politieke opvattingen*
• Privileges (bijv.: diplomaten …)

Lidmaatschap van een vakvereniging

• Lidmaatschappen bij professionele  
of politieke vereniging

• Lidmaatschappen bij vakbond*

Filosofische of religieuze overtuigingen

• Filosofische of levensbeschouwelijke 
overtuigingen*

• Religieuze overtuigingen*

Beeldopnamen

• Beeldopnamen (video, foto …)
• Herkenbare foto’s of videobeelden

Geluidsopnamen

• Geluidsopnames van gesprekken &  
chatsessies met helpdesk

• Stemopname*

Wil u helemaal GDPR-proof zijn, zonder zorgen? Speel op zeker en neem een GDPR-omnium!  

https://gdpr.wolterskluwer.be/nl?&utm_medium=referral&utm_source=checklists&utm_campaign=cross_benl_18-1600_psh_compliance-software-checklists&utm_content=whp_meer-info
https://gdpr.wolterskluwer.be/nl

