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AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

 

 De AVG is de nieuwe privacy wetgeving die ingaat per 25 mei 2018 

 AVG is een inspanningswet, dwz wij moeten kunnen aantonen dat wij ons inspannen 

om aan de wet te voldoen. Dat betekent ook dat wij in principe op 25 mei klaar 

moeten zijn voor deze wet. We hoeven dan nog niet alles helemaal geregeld te 

hebben, maar moeten kunnen aantonen dat we ermee bezig zijn. 

 Vrouwen van Nu moet voldoen aan deze wet. 

 Het landelijk bestuur (met uitvoering door het landelijk bureau) is verantwoordelijk 

voor uitvoering van deze wet voor de hele organisatie. 

 Afdelingen zijn geen zelfstandige rechtspersonen zoals de lokale voetbalclub of 

muziekvereniging. Afdelingen hoeven dus niet zelf al het werk te doen om te voldoen 

aan deze wet. MAAR afdelingen hebben wel verplichtingen (statutair en via HHR 

bepaald) om te voldoen aan regels en richtlijnen die het landelijk bestuur opstelt. Dat 

geldt dus ook bij de uitvoering van deze wet.  

 Het landelijk bureau inventariseert momenteel alle stappen die gezet moeten worden 

om te voldoen aan de wet. Daaruit zal een aantal veranderingen volgen voor de hele 

organisatie en zal een aantal nieuwe richtlijnen volgen voor afdelingen om zich aan te 

houden. Het is lastig aan te geven wanneer die richtlijnen volgen. In beginsel zo snel 

mogelijk. Eenvoudige eerste richtlijnen kunnen dit voorjaar verwacht worden. Meer 

ingrijpende veranderingen in de processen rondom bijvoorbeeld de ledenadministratie 

kunnen pas volgen na overleg met landelijk bestuur en PB’s in de loop van 2018. 

 Afdelingen moeten zich in elk geval alvast bewust zijn van de risico’s van het 

werken met de ledenadministratie portal en alvast letten op de volgende punten: 

o zorgvuldig omgaan met (de gegevens in) de ledenadministratie portal: 

 nooit wachtwoorden laten onthouden in de internetbrowser 

 alleen zelf het eigen account gebruiken en niet dat van een ander 

 zorgen voor adequate beveiliging van de computer waarmee gewerkt 

wordt in de ledenadministratie 

 geen Excel-bestanden met lidgegevens versturen aan anderen binnen 

de afdeling, tenzij voor een heel specifiek doel (bijvoorbeeld een uitje 

of bijeenkomst waarvoor je een deelnemerslijst wilt hebben) (en ze 

daarna ook weer verwijderen). Bestuursleden mogen niet beschikken 

over een Excel-lijst met alle lidgegevens. De portal is immers altijd 

beschikbaar. 

o zorgvuldig omgaan met het publiceren van contactgegevens op de 

afdelingswebsite 

 niet van het voltallig bestuur of commissies alle contactgegevens 

vermelden,  

 wel contactgegevens op het voor leden deel plaatsen (indien gewenst) 

en op het openbare deel alleen een contactpersoon. 

o Zorgvuldig omgaan met het publiceren van foto’s van leden op website en 

sociale media 
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 Geef leden de kans om tijdens een evenement, uitje, afdelingsavond 

o.i.d. aan te geven dat zij niet op de foto willen als die gepubliceerd 

wordt. Geef bijvoorbeeld aan het begin al aan dat er foto’s gemaakt 

worden en dat leden die dat niet willen, daarover de fotograaf even 

kunnen benaderen. 

 Wanneer er een datalek ontstaat, is de afdeling verantwoordelijk èn verplicht dat zo 

snel mogelijk te melden bij het landelijk bureau. Een datalek ontstaat bijvoorbeeld als 

wordt ingebroken op de computer vanaf waar de ledenadministratie wordt 

bijgehouden terwijl op die computer de inloggegevens in de internetbrowser worden 

onthouden, of wanneer een USB-stick (of print!) met Excellijst van de leden van de 

afdeling verloren of gestolen raakt. In dat geval is er sprake van een beveiligingslek 

en is niet uit te sluiten dat anderen onrechtmatige toegang tot de ledenadministratie 

(van de afdeling) hebben kunnen krijgen. Dat moet zo snel mogelijk gemeld worden 

bij het landelijk bureau. Het landelijk bureau moet dergelijke datalekken vastleggen. 

Bij grote datalekken moet het bureau daarvan vervolgens ook weer melding maken 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens voor overleg over de te nemen vervolgstappen 

(waaronder het eventuele melden aan alle leden van de afdeling dat hun persoonlijke 

gegevens gelekt zijn) 
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