
Heel lang geleden, 
toen ik nog een Gijsje 
was, ben ik samen 
met mijn ouders en 
vele dorpsgenoten 
door de straten van 
Maasbracht getrok-
ken om de komst 
van een grote afval-
verbrandingsinstal-
latie in onze mooie 
gemeente tegen te gaan. Gekleed in een 
van vuilniszakken gemaakte outfit en luid 
scanderend “AVI Nee! Spoel hem door de 
plee!” voelde ik mij toen al een heuse re-
bel. In het familiealbum zit nog een leuke 
foto die mij – samen met de maaskei op 
de Groenstraat – nog herinnert aan deze 
lokale actie van verzet. 

De kans is groot dat, wanneer het protest 
het afgelopen weekend had plaatsgevon-
den, er een overvloed aan foto’s van te vin-
den zou zijn geweest op bijvoorbeeld Fa-
cebook. Deze website en andere (a)sociale 
media liggen de laatste tijd onder vuur om-
dat zij niet zorgvuldig zouden omgaan met 
de persoonsgegevens van hun gebruikers. 
Hun “privacy” zou niet gewaarborgd zijn. 

Het recht op privacy, op ‘eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer’, is vastgelegd 
in art. 10 van onze Grondwet. Europa 
doet per deze maand ook een duit in het 
zakje in de vorm van de ‘Algemene veror-
dening gegevensbescherming’; de AVG. 
Wanneer u een eigen bedrijf  heeft of  een 
vereniging bestuurt, hebben die drie letters 
u de laatste maanden waarschijnlijk grijze 
haren bezorgd. 

Per 25 mei 2018 dienen immers alle Ne-
derlandse bedrijven en verenigingen te 
voldoen aan de AVG-wetgeving. In deze 
regelgeving is vastgelegd hoe omgegaan 
dient te worden met persoonsgegevens zo-
als naam, adres en geboortedatum, maar 

ook met het plaatsen 
van foto’s van werk-
nemers of  leden van 
een vereniging op het 
internet. Zogenaam-
de ‘verwerkersover-
eenkomsten’ moeten 
worden opgesteld, 
geheimhoudingsver-
klaringen moeten 
worden getekend en 

er moet worden nagedacht over een ‘pri-
vacy-policy’. 

Waar “vroeger” de ledenadministratie bij 
wijze van spreken op de achterkant van een 
bierviltje werd gedaan, moet er nu worden 
gewerkt met versleutelde bestanden, geco-
deerde USB-sticks en moeten verlies of  dief-
stal van bestanden met persoonsgegevens bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens worden aan-
gemeld als heus ‘data-lek’. Ben je niet ‘priva-
cy-proof ’, dan riskeer je een hoge boete die 
kan oplopen tot tienduizenden euro’s! 

Hoewel ik een voorstander ben van het 
beschermen van de privacy – ik heb er im-
mers ook een hekel aan als foto’s van mij 
ongevraagd op het internet verschijnen 
– zadelt de AVG-wetgeving vooral vereni-
gingsmensen op met een grote hoeveelheid 
extra werk. Werk dat zij ook in echte vereni-
gingsactiviteiten hadden kunnen steken. 
 
De “AVI” in Maasbracht is er nooit geko-
men; de AVG komt met rasse schreden 
dichterbij. De kans dat u mij met een bord 
om mijn nek op de Nieuwe Markt ziet 
staan terwijl ik mij verzet tegen de nieuwe 
wetgeving is klein. Mocht dat onverhoopt 
wel het geval zijn omdat ik met de zonnige 
dagen die in aantocht zijn een zonnesteek 
heb opgelopen, dan vraag ik u nu alvast 
mijn privacy in acht te nemen en mijn foto 
niet op Facebook te plaatsen. 
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“Onverzettelijk verzet”


