
Leidraad verwerking persoonsgegevens  
(publieksversie)  

  

  

Inleiding  

Onder beheer van het Hoofdbestuur wordt een groot aantal persoonsgegevens verwerkt.  Dergelijke 

gegevensverwerkingen moeten voldoen aan de terzake bij of krachtens wet gestelde vereisten.  

Gezocht is naar een modus die zowel werkbaar is als in voldoende mate recht doet aan 

bovenbedoelde regelgeving.  Hieronder is omschrijven welke gegevensverwerking voor welke 

doeleinden mag worden gebruikt en afgegeven.  Daarmee wordt een zekere afbakening gerealiseerd.  

Uitgangspunt is dat gegevenbestanden door partijorganen - geen individuen - vrijelijk kunnen worden 

gebruikt.  Met andere woorden: ruime kaders “binnen” de partij en meer “stringente kaders” voor 

“buiten” de partij en individuele partijleden.  

  

Kaders  

Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens noch partij-intern noch -extern worden verstrekt.  

  

Dit uitgangspunt leidt slechts uitzondering voor:  

  

1. de website, waarop kan worden geplaatst de niet te downloaden, dus uitsluitend te raadplegen 

persoonsgegevens (maximaal naam, e-mailadres en foto) van:  

a.  bestuursleden;  

b. medewerkers;  

c. secretarissen van besturen van plaatselijke kiesverenigingen;  

d. secretarissen van besturen van gemeentelijke kiesverenigingen;  

e. secretarissen van besturen van provinciale verenigingen;  

f. leden Tweede Kamer;  

g. leden Eerste Kamer;  

h. medewerkers Tweede Kamerfractie;  

i. gedeputeerde;  

j. burgemeesters;  

k. wethouders;  

l. raadsleden.  

Er worden géén persoonsgegevens op de website vermeld van personen die daarmee niet 

instemmen.  Een adresboek wordt niet meer afgegeven!  

  

2. het verstrekken van persoonsgegevens van leden c.q. abonnees aan partij-interne verenigingen 

(provinciaal, gemeentelijk, plaatselijk) / stichtingen (geledingen) / kamerfracties / staten- en 

raadsfracties, etc. (partij-interne instituties, dus niet voor individueel gebruik), ten behoeve van 

partijactiviteiten (zoals abonneewerving, congressen, ledenvergaderingen, etc.).  

  

3. het verstrekken van persoonsgegevens aan partij-externe organisaties voor (wetenschappelijk) 

onderzoek met een politieke strekking.  Het kan dan gaan om onderzoeken die bijvoorbeeld in 

opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of van het  

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) worden verricht ten dienste van het 

algemeen belang.  

  

Omdat het om beheer van persoonsgegevens gaat, is de directeur partijbureau, de heer J.W. van 

Berkum, verantwoordelijk voor de uitvoering van c.q. beslist hij over de hierboven vermelde acties c.q. 

verzoeken. In geval van twijfel raadpleegt hij voorafgaande aan het verstrekken van 

persoonsgegevens de partijvoorzitter, de heer M.F. van Leeuwen. De partijvoorzitter is in een 

dergelijke situatie bevoegd een besluit te nemen. Aan het verstrekken van persoonsgegevens kunnen 

aanvullende voorwaarden worden verbonden. Tevens kunnen daarvoor kosten in rekening worden 

gebracht.  

  

  


