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Er is veel te doen over privacy; de vraag daarbij is 
welke gegevens over ons bekend zijn en wat 
daarmee wordt gedaan. Ook binnen onze gemeente 
zijn gegevens vastgelegd van leden en vrienden en daarvoor gelden de 
privacy-wetten ook. In de vorige Brug kon u al meer lezen over privacy 
en wat dit voor onze gemeente betekent. 
Als voorbeeld kijken we eens naar gegevens, die u zelf thuis bewaart. 
Iedereen heeft wel een adresboekje en een telefoonklapper en vaak ook 
de bekende verjaardagskalender op het toilet. Volgens de AVG zou u 
aan al die mensen moeten vragen of zij het wel goed vinden dat u hun 
gegevens blijft bewaren. Daarbij moet dan ook worden verteld, wat u 
met die gegevens doet: ‘… ik heb je adres bewaard om een kerstkaart te 
sturen en je telefoonnummer om je eens te kunnen bellen …’ Het moet 
ook mogelijk zijn om te worden ‘vergeten’: iemand zou dus aan u 
kunnen vragen om geen kaarten meer te sturen en niet meer te bellen. 
Uw gegevens voor persoonlijk gebruik vallen buiten de privacywet, maar 
dat is in simpele woorden wel het voorbeeld wat deze wet wil bereiken. 
Bij het inschrijven van leden en vrienden in onze gemeente maken we 
gebruik van een formulier, waarop mensen zelf hun gegevens invullen. 
Op dat formulier staat ook, waarvoor onze gemeente die gegevens wil 
gebruiken. Die opzet is jaren geleden gebaseerd op de “Wet 
bescherming persoonsgegevens”, maar voldoet ook nog voor de AVG. 
Een van de gebruiksdoelen binnen onze gemeente is het maken van 
een adresboekje. Op de voorkant staat “vertrouwelijk”, dus een oproep 
om zorgvuldig met de adresgegevens van uw mede-gemeenteleden om 
te gaan. Het boekje is van belang voor de onderlinge contacten binnen 
de gemeente, zodat we elkaar kunnen bellen, mailen of bij elkaar op 
bezoek kunnen gaan. Maar u moet het adresboekje niet laten slingeren 
of aan anderen geven, want dat is beslist niet de bedoeling. 
Als gemeente gebruiken we de adresgegevens om de leden en vrienden 
te informeren over wat er in de gemeente gebeurt, welke plannen en 
ontwikkelingen er zijn. Soms sturen we daarover brieven, maar veel van 
die informatie staat in de Brug, samen met onze diensten en andere 
bijeenkomsten. 
De nieuwe privacy-wetgeving is veelomvattend. In de Brug leest u meer 

over dit onderwerp; op onze website kunt u alle 
publicaties over ‘Privacy’ terugvinden. Als u vragen of 
reacties hebt, dan kunt u terecht bij de secretaris van 
de gemeente: die kan u er meer over vertellen. 
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