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Behorend bij agendapunt ‘huishoudelijk deel’ tijdens het middagprogramma

VOORSTEL STATUTENWIJZIGING CHRISTENUNIE I.V.M. AVG 

14 december 2018 

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dient iedere vereniging, dus 

ook de ChristenUnie, maatregelen te nemen en te handhaven om persoonsgegevens te beschermen. 

Bovendien moeten de genomen maatregelen inzichtelijk zijn. Onder persoonsgegevens worden 

verstaan: alle gegevens of combinaties van gegevens die herleidbaar zijn tot een in leven zijnde 

individuele persoon. De AVG verlangt daarbij extra bescherming voor bijzondere persoonsgegevens. 

Daartoe behoren onder meer persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken. Het 

ledenregister van de ChristenUnie behoort daarom per definitie tot de bijzondere persoonsgegevens. 

De juridische structuur van de ChristenUnie brengt een complicatie mee. Naast de landelijke 

vereniging ChristenUnie zijn er ruim 170 lokale ChristenUnie’s (afdelingen). Deze afdelingen zijn 

verenigingen met een eigen rechtspersoonlijkheid. De secretarissen van de afdelingen hebben 

toegang tot het landelijke ledenbestand voor zover dat noodzakelijk is voor het goed functioneren 

van de desbetreffende lokale ChristenUnie. De AVG brengt mee dat er tussen de landelijke 

vereniging en de lokale verenigingen verwerkersovereenkomsten dienen te zijn, op basis waarvan 

lokale bestuurders toegang tot persoonsgegevens van de landelijke vereniging. De ervaring heeft 

geleerd dat het in de praktijk een tijdrovende en -daarom ook kostbare- logistieke inspanning vraagt 

om van alle lokale verenigingen een rechtsgeldig ondertekende overeenkomst te bemachtigen.  

Om die reden is nagegaan of de expliciete individuele medewerking van alle lokale besturen 

noodzakelijk is om de verwerkersovereenkomsten materieel tot stand te brengen. Die noodzaak 

blijkt er niet te zijn. Artikel 1 lid 3 van de voorgeschreven statuten van de afdelingen bepaalt dat de 

afdeling gebonden is aan de statuten, reglementen en besluiten van de landelijke ChristenUnie, voor 

zover die haar raken. Indien de ChristenUnie de inhoud van een passende verwerkersovereenkomst 

opneemt in een besluit of reglement, zijn de afdelingen daaraan gebonden met dezelfde 

rechtskracht als een verbintenisrechtelijke overeenkomst. Vereist is wel dat het desbetreffende 

besluit rechtsgeldig is genomen c.q. het reglement bevoegdelijk is vastgesteld. Het is daarom 

wenselijk dat de statuten van de ChristenUnie bepalingen bevat die de bevoegdheid om regels te 

stellen inzake de verwerking van persoonsgegevens expliciet toedelen. 
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Om dat te bewerkstelligen wordt hierbij voorgesteld om de statuten van de ChristenUnie te wijzigen 

als volgt: 

I. Aan artikel 5 wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt:

6. De ChristenUnie verstrekt aan een lokale afdeling slechts persoonsgevens voor zover

daarvoor een grondslag bestaat als bedoeld in de Algemene verordening

gegevensbescherming en de naleving van de verwerkersovereenkomst als bedoeld in

artikel 11 lid 6 van deze statuten technisch en organisatorisch is gewaarborgd.

II. Aan artikel 11 wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt:

6. Het Landelijk Bestuur stelt voor de lokale afdelingen de verwerkersovereenkomst als

bedoeld in artikel 28 lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming bij

wijze van reglement vast, zodat een lokale afdeling daaraan gebonden is krachtens

artikel 1 lid 3 van haar statuten.

Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen door het Partijcongres met een 

meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen (art. 23 lid 3 van de statuten). 

De ChristenUnie heeft voor dit voorstel advies ingewonnen bij mr. dr. E.R. Helder van adviesbureau 
Adjuncto uit Zwolle. 

http://www.adjuncto.nl/

