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nummers van klanten/leden of personeelsinformatie 

etc. Vanuit deze Algemene Verordening Gegevensbe-

scherming (AVG) hebben wij als vereniging meer ver-

plichtingen gekregen bij het verwerken van de per-

soonsgegevens (ledenadministratie). De AVG legt na-

melijk meer nadruk op onze verantwoordelijkheid om 

aan te tonen dat wij ons aan deze wet houden 

(verantwoordingsplicht). Dit houdt in dat wij moeten 

kunnen aantonen dat we de juiste organisatorische en 

technische maatregelen hebben genomen om aan de 

AVG te voldoen. 

Welke gegevens verkrijgt en heeft Beauceron Vereni-

ging Nederland van/over u en wat hebben wij toe nu 

toe gedaan om de privacy van uw gegevens te be-

schermen en wat gaan we er toekomstig mee doen? 

Zodra u zich aanmeldt als lid verkrijgen wij gegevens 

van u zoals Naam, adres, woonplaats, mailadres en 

telefoonnummer. Daarnaast de informatie over uw 

hond(en) waaronder uw NHSB-nummer en naam van 

uw hond. Alle overige gegevens worden door ons niet 

actief bewaard. Wel is het mogelijk om bijvoorbeeld 

via de bank”afschriften” van onze bankrelatie RABO, 

uw banknummer te zien die bij betaling is gebruikt. 

Ook deze informatie wordt door ons niet actief be-

waard noch kunnen we invloed uitoefenen op het wel 

of niet tonen van deze informatie. 

 

De gegevens worden binnen onze ledenadministratie 

digitaal in de “cloud” bewaard binnen een encrypted 

file die tevens met een password is beveiligd. Daar-

naast wordt een backup bewaard op een computer, in 

een afgescheiden speciale directory voor BVN. Zowel 

de directory als de PC zelf zijn beveiligd met een pass-

word, die alleen aan de bestuursleden verantwoorde-

lijk voor de ledenadministratie bekend is en  

Privacy wetgeving en de Beauceron Vereniging  

Sinds 25 mei jl. is in Nederland de Algemene verorde-

ning gegevensbescherming (AVG ook wel bekend on-

der de Engelse naam: General Data Protection Regula-

tion (GDPR)) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf 

die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele 

Europese Unie (EU). De oude Wet bescherming per-

soonsgegevens (Wbp) geldt vanaf dan niet meer.  

 

De AVG zorgt onder meer voor: versterking en uitbrei-

ding van privacyrechten; meer verantwoordelijkheden 

voor organisaties; dezelfde, stevige bevoegdheden 

voor alle Europese privacytoezichthouders. Naast de 

AVG is er een aparte Richtlijn Gegevensbescherming 

Politie en Justitie. 

 

Wat merken mensen van wie persoonsgegevens wor-

den verwerkt van de AVG? Door de Algemene Verorde-

ning Gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen 

meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij 

de verwerking van hun gegevens. In de AVG staat bij-

voorbeeld een speciaal artikel over toestemming. Hier-

in staat wat de voorwaarden zijn voor organisaties om 

geldige toestemming te krijgen van mensen om hun 

persoonsgegevens te verwerken. Zo moeten diverse 

organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestem-

ming hebben gekregen. En moet het voor mensen net 

zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als 

om die te geven. 

 

Naast versterking van de bestaande rechten krijgen 

mensen door de AVG een aantal aanvullende rechten. 

Zo hebben mensen al het recht om een organisatie te 

vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Nu kun-

nen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijde-

ring doorgeeft aan alle andere organisaties die deze 

gegevens van deze organisatie hebben gekregen. Ook 

hebben mensen  (onder bepaalde voorwaarden) het 

recht op dataportabiliteit (de organisatie moet hun 

persoonsgegevens in een standaardformaat opleve-

ren). Zij kunnen zelfs eisen dat de organisatie hun per-

soonsgegevens direct doorstuurt aan de nieuwe 

dienstverlener, als dat (technisch) mogelijk is. 

. 

Deze nieuwe Europese privacywet geldt voor álle orga-

nisaties die persoonsgegevens verwerken, ook voor 

kleine verenigingen, mkb’ers en zzp’ers. Zoals het bij-

houden van afspraken van klanten/leden, telefoon- 
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vingerafdruk van de eigenaar van de computer. Naast 

deze back-up wordt een kopie bewaard op een encryp-

ted portable gegevens drager, eveneens beveiligd met 

passwords. 

 

Hoe gebruiken wij uw gegevens? Ieder kwartaal vraagt 

de media-groep een lijst op van leden met adressen 

waarnaar het verenigingsblad gezonden wordt. Daar-

naast kan het secretariaat en de Activiteiten Commis-

sie vragen om een leden-mailadressen-lijst voor het 

verzenden van uitnodigingen; de penningmeester de 

lijst een leden-mailadressen-lijst opvragen voor de ver-

zending van het verzoek tot betaling van de contributie 

voor een nieuw verenigingsjaar en de ledenadministra-

tie (secretariaat of media) de leden-mailadressen-lijst 

gebruiken voor het verzenden van de bewijzen van 

lidmaatschap. Uiteraard hebben alle bestuursleden 

een geheimhoudingsplicht ten aanzien van gegevens 

van leden. 

 

Beauceron Vereniging Nederland maakt geen adressen 

openbaar nog verstrekt zij enige informatie over haar 

leden aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van haar leden, tenzij hiertoe een wette-

lijke verplichting wordt opgelegd. Beauceron Vereni-

ging Nederland is verplicht haar ledenlijst te delen met 

de Raad van Beheer (Jaarlijkse afdracht). Indien nood-

zakelijk kan het bestuur bij de Raad van Beheer de ko-

pie-ledenlijst (stand per 1 april van een kalenderjaar) 

opvragen indien, door overmacht of andere gewichtige 

reden, de materialen bij de ledenadministratie verlo-

ren zijn gegaan.  

 

Wij gaan er van uit dat alle leden die zich tot nu toe 

hebben aangemeld bij Beauceron Vereniging Neder-

land voldoende mogelijkheden hebben/hebben gekre-

gen zich op de hoogte te stellen over hoe de Beauce-

ron Vereniging Nederland omgaat met hun gegevens 

en de privacy waarborgt conform AVG.  

 

De aan Editoo (onze verzorger van druk-/printwerk) 

worden de NAW-gegevens aangeleverd zodat deze op 

het druk-/printwerk direct kunnen worden meegeno-

men. Van Editoo ontvingen wij het volgende “De 

adressen bestanden maken deel uit van de order om-

dat wij ook de verzending en facturatie van de verzend-

kosten verzorgen voor uw vereniging. De bestanden 

zijn dusdanig opgeslagen (versleuteld en beperkt  

toegankelijk) dat deze slechts door enkele medewer-

kers van ons kunnen worden ingezien. Deze medewer-

kers hebben uiteraard een geheimhouding clausule in 

hun overeenkomst. Geheel volgens de AVG” 

 

Uiteraard hebben wij ook de Raad van Beheer om hun 

activiteiten tot borging van de privacy gevraagd. Wij 

vernamen de volgende (verkorte) reactie: “ Goed om 

te merken dat de AVG bij u en uw leden leeft. Het is 

immers van belang dat elke vereniging, dus ook de 

Raad van Beheer en de bij ons aangesloten verengin-

gen, hieraan voldoen. Toestemming is slechts één van 

de wettelijke grondslagen om persoonsgegevens te 

verwerken. Dat kan bijvoorbeeld ook op basis van de 

uitvoering van een overeenkomst of als u een gerecht-

vaardigd belang heeft. Het is dus zeker niet in alle ge-

vallen noodzakelijk dat expliciet toestemming van de 

betrokkenen gevraagd moet worden. Voor onder meer 

het bijhouden van een ledenadministratie is, waarin 

persoonsgegevens van leden zijn opgenomen, hoeft 

geen toestemming gevraagd te worden. Daarvoor is 

immers een gerechtvaardigd belang. In het geval van 

de ledenlijsten die naar de Raad van Beheer gestuurd 

worden, is er sprake van dat dit is vastgelegd in de re-

glementen van de Raad van Beheer. Elke aangesloten 

vereniging en - omdat dit in de statuten van die vereni-

gingen is vastgelegd - ook hun leden zijn daaraan ge-

bonden. Vervolgens is het natuurlijk aan de Raad van 

Beheer om met die ledenlijsten zorgvuldig om te gaan 

en dat doen we ook al jaren. Zij worden alleen gebruikt 

waarvoor ze bedoeld zijn. En dat is allereerst de bepa-

ling van de contributie van de vereniging aan de RvB”  


