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In de agenda en notulen van het Wijkplatform KLP staan persoonsnamen.  
Hoe zit dat met de AVG? 
 
In dit bericht lichten wij toe waarom wij in onze agenda en notulen bepaalde persoonsnamen 
vermelden en op basis van welke grondslag wij dit menen te mogen doen. 
Verwerking van persoonsgegevens is een inbreuk op de privacy van de mensen over wie het gaat. 
(Gewone) persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als de noodzaak van deze verwerking 
gebaseerd is op 1 van de 6 grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Die 6 grondslagen zijn: 
 

1. Er is toestemming van de persoon om wie het gaat. 
Toestemming mag mondeling gegeven worden maar er moet wel aangetoond kunnen worden 
dat de toestemming daadwerkelijk verkregen is. 

 
Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken 

2. om een overeenkomst uit te voeren 
3. omdat dat wettelijk verplicht is 
4. om vitale belangen te beschermen 
5. om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen 
6. om uw gerechtvaardigde belang te behartigen 

Elke keer als persoonsgegevens verwerkt worden, is dat een inbreuk op de privacy van de 
betrokkenen. Dit is alleen toegestaan als er sprake is van een belang dat de samenleving zó 
zwaarwegend vindt dat het erkenning heeft gevonden in het recht en dit belang alleen 
behartigd kan worden door verwerking van persoonsgegevens.  
 
Botsing van rechten 
Er ontstaat dan dus een situatie waarin het recht van ons ‘botst’ met het grondrecht van de 
betrokkenen. Het is dan aan ons om deze rechten tegen elkaar af te wegen en te kijken wat 
zwaarder weegt, ons belang of dat van de betrokkenen. 
Weegt ons belang uiteindelijk zwaarder? Dan mogen wij verwerking baseren op de grondslag 
(noodzakelijk voor de behartiging van een) gerechtvaardigd belang. 
 

Waarop baseren wij ons recht op bepaalde naamsvermeldingen in onze agenda en notulen?  
1. Deels op verkregen toestemming 

Alle bestuursleden, redactieleden, onze notulist en onze vaste contactpersonen van het 
buurtpreventie team Parkolley hebben toestemming gegeven voor naamsvermelding in onze 
agenda en notulen. 

6. Deels op gerechtvaardigd belang 
Wij vermelden de naam en functie van gemeente- en politie ambtenaren in onze agenda en 

notulen. 
Deze ambtenaren nemen deel aan onze vergadering vanuit hun functie (geen deelname als 
privé persoon); vanuit die functie doen zij bepaalde uitspraken. Het belang van het 
Wijkplatform om te registreren wie bepaalde uitspraken gedaan heeft, is afgewogen tegen het 
privacy belang van de betrokkenen, en zwaarder gevonden dan het privacy belang van de 
betrokkenen.  
Vermelding van tot de persoon herleidbare persoonsgegevens in de notulen is derhalve 
gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van het Wijkplatform. 
Voor vermelding in de agenda geldt een vergelijkbare grondslag, het belang van het 
Wijkplatform om aan te geven wie bepaalde onderwerpen zal bespreken/toelichten, is 
afgewogen tegen het privacy belang van betrokkenen, en zwaarder gevonden dan het privacy 
belang van de betrokkenen. 
 
Gebaseerd op dezelfde grondslag vermelden wij ook namen en functies van andere personen 
indien zij een organisatie vertegenwoordigen waarbij het belang van vermelding hiervan 
zwaarder weegt dan het privacy belang van de betrokkenen. 

 
Voor meer informatie over de AVG kunt u www.autoriteitpersoonsgegevens.nl raadplegen. 
 
N.B. Uiteraard hebben wij ook een privacy en cookiestatement, u vindt deze elders op onze website.  

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/



