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De nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) is in de hele EU geldig en 
is op 25 mei 2018 in werking getreden. Alle verenigingen 
moeten dan aan de eisen van de AVG voldoen, zo ook 
onze vereniging. 
De Uitvoeringswet voorziet in de nationale regels die 
nodig zijn ter uitvoering van de AVG. Uitgangspunten 
van de AVG zijn dat persoonsgegevens (1) met zorg 
behandeld dienen te worden en (2) geheim dienen te 
blijven. Om de privacy goed te borgen zijn vergaande 
maatregelen nodig. 
Wie persoonsgegevens toch openbaar maakt zonder 
toestemming loopt kans een boete te krijgen. 

Hoe heeft de vereniging zich voorbereid op 25 mei 2018?  
Omdat de verenigingsadministratie iemands naam op een 
lijstje zet, zoals voor de uitnodiging van de reünie, Algemene 
Leden Vergadering (ALV), contributie brief, etc., verwerkt 
de vereniging persoonsgegevens. De AVG eist dat u in een 
privacyreglement exact omschrijft welke gegevens u bewaart 
en wat u ermee doet. Het bestuur van de vereniging heeft 
een (voorlopig) privacyreglement opgesteld dat tijdens 
de ALV in november 2018 aan de leden ter definitieve 
goedkeuring zal worden voorgelegd. Het reglement zal 
daarna op de website van de vereniging op het openbare 
gedeelte worden geplaatst. 
De vereniging moet ook een privacybeleid hebben. Het 
bestuur heeft het privacybeleid opgesteld. Ook dit zal tijdens 
de komende ALV ter tafel komen. In het beleidsstuk wordt 
precies beschreven wat de gang van zaken is met betrekking 
tot het privacybeleid binnen de vereniging. 
Bijvoorbeeld: Wie mag de gegevens inzien en bewerken? 
Hoe worden gegevens vernietigd als ze niet meer nodig 
zijn? Hoe is de computer beveiligd zodat is gewaarborgd 
dat niemand anders toegang tot de gegevens kan krijgen? 
Alle personen, die met persoonsgegevens te maken hebben 
moeten op de hoogte zijn van de regels en zich er aan 
houden.
Ook moet in het bestuur een register worden bijgehouden 
als de verwerking van persoonsgegevens niet incidenteel is 
(verantwoordingsplicht). Een ledenadministratie is natuurlijk 
niet incidenteel. Het bijhouden van dit register is zeer veel 
werk. Iedere verwerking, bestand en formulier moet worden 
beschreven en gedocumenteerd.   

Wat mag de vereniging met de persoonsgegevens doen?   
Helemaal niets, tenzij er een wettelijke grondslag aanwezig 
is. De enige wettelijke grondslag is Toestemming. Degene 
over wie het gaat heet in de AVG de Betrokkene. Hij dient 
die toestemming vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en 
ondubbelzinnig te geven, bijvoorbeeld door een schriftelijke 
verklaring. Dat kan een e-mail zijn. Een mondelinge 
verklaring mag ook, maar kan bij disputen met een 
betrokkene een bewijsprobleem opleveren.  
Een vereniging mag een ledenlijst beschikbaar stellen aan de 
leden. Het bestuur zal tijdens de komende ALV in november 
2018 de ledenvergadering eenmalig verzoeken om daarmee 
in algemene zin in te stemmen.    

Algemene Verordening Gegevensbescherming in het kort

De vereniging mag alleen die 
persoonsgegevens verzamelen, die 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren 
van een taak. Een ip-adres mag bij een 
bezoek aan de website van de vereniging 
niet opgeslagen worden als dat niet 
noodzakelijk is. Iemands geboortedatum 
mag ook niet zomaar worden gevraagd.
De vereniging mag alleen persoonsgegevens verwerken 
als de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant is. 
Er moet dus transparantie naar de Betrokkene zijn: hij moet 
weten wat er met de persoonsgegevens gebeurt en welke 
gegevens dat zijn. Er worden wettelijke eisen gesteld aan 
de transparantie. Er moet in eenvoudige en duidelijke taal 
worden uitgelegd wanneer persoonsgegevens worden 
verzameld en wat de rechten van Betrokkene zijn: namelijk 
het recht op inzage, recht op rectificatie, recht om te 
worden vergeten, recht op beperking van de verwerking, 
kennisgevingplicht, recht op overdraagbaarheid van 
gegevens. Een verwerking is rechtmatig als er toestemming 
van de Betrokkene is of de verwerking is noodzakelijk op 
verzoek van overeenkomst. 
Persoonsgegevens openbaar maken mag niet. Daar valt 
een ledenlijst onder, maar ook het bekend maken van de 
naam van de winnaar van een clubloterij en het plaatsen 
van een foto van de winnaar op de website. Dit mag wel 
als er een wettelijke grondslag is zoals toestemming van de 
Betrokkene. De Betrokkene behoudt altijd het recht om de 
persoonsgegevens te laten verwijderen. 
Het verspreiden van deze gegevens onder eigen leden 
mag wel als daar in de reglementen toestemming voor is 
gegeven door de ALV. Wij zullen deze gegevens, verslagen 
en nieuwsbrieven dus achter een inlogcode op de website 
van de vereniging zetten. Over de inlogcode krijgt u nader 
bericht in de volgende Noordvaarder dan wel per e-mail of 
brief thuis gestuurd.  

Zolang persoonsgegevens binnen een club blijven is het 
allemaal redelijk overzichtelijk. Ook moeten de gegevens 
binnen de EU blijven, tenzij....

Dit lijkt niet zo ingewikkeld, maar dat is het wel. Alle 
landen van de EU hebben dezelfde privacyregels. Daar zijn 
Noorwegen, Liechtenstein en IJsland aan toegevoegd
Google en Microsoft staan op de lijst van de EU-VS privacy 
shield, maar Apple niet (kijk op: www.privacyshield.gov). Dit 
betekent dat je persoonsgegevens mag opslaan op Google 
Drive en One Drive, maar niet in iCloud van Apple!
Gmail en Outlook mag je gebruiken om persoonsgegevens 
te versturen. 

Noot: het privé telefoonlijstje dat u thuis gebruikt om 
vrienden en kennissen te bellen of te mailen valt niet onder 
de AVG.
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