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1. Inleiding 
 
Tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de NMU van 10 februari 2010 werd het beleidsdocument 
“Ledenlijst op de NMU website”, van 23 januari 2007, herzien. Dit beleidsdocument dient ter vervanging 
daarvan. 
 
Eén van de doelstellingen van de Stichting NMU (statuten, art 2) is een band te vormen tussen de Nederlandse 
verenigingen van goochelaars, gemeenschappelijke belangen van deze verenigingen te behartigen en te 
bevorderen en de gezamenlijke verenigingen naar buiten te vertegenwoordigen. 
 
Begin 2007 werd het voornemen om de ledenlijst op te nemen op de NMU-website bekend gemaakt via het 
verenigingsblad. Tevens werd aan alle besturen van verenigingen verzocht de regelgeving binnen hun clubs te 
bespreken. Op 10 maart 2007 werd tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur met algemene stemmen 
besloten de ledenlijst op aan afgeschermd deel van de toenmalige website te plaatsten. 
 
De ledenlijst is op de NMU-website geplaatst om beter uitvoering te kunnen geven aan activiteiten van de NMU 
en de daarbij behorende handelingen, zoals verwoord in par 2 van art 3 van het Vrijstellingsbesluit Wbp. 
De ledenlijst staat sedert januari 2010 op een afgeschermd deel van de NMU-website, alleen toegankelijk met 
een toegewezen gebruikersnaam en wachtwoord. 
 
De totale ledenlijst kan onder de huidige omstandigheden niet meer in zijn geheel door leden of 
verenigingsbesturen worden geraadpleegd of gedownload van de website. 
 
 

2. Ledenlijst is beperkt toegankelijk voor leden en donateurs 
 
De ledenlijst is een centrale ledenlijst van bij verenigingen (van de NMU) aangesloten leden en donateurs, 
zoals bedoeld in het Besluit van 7 mei 2001, houdende aanwijzing van verwerkingen van persoonsgegevens 
die zijn vrijgesteld van de melding bedoeld in artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Vrijstellingsbesluit Wbp), (Vrijstellingsbesluit Wbp [Versie geldig vanaf: 01-09-2001]), Artikel 3 (Zie bijlage). 
 
De ledenlijst wordt uitsluitend gebruikt zoals verwoord in de paragrafen 2, 3 en 4 van het Vrijstellingsbesluit 
Wbp. 
 
De ledenlijst wordt niet gebruikt voor doeleinden, die vallen buiten de doelstellingen van de NMU. 
 
De ledenlijst is beperkt toegankelijk voor leden en donateurs van de NMU. Verenigingsbestuurders hebben 
toegang tot de gegevens van hun vereniging. NMU-bestuurders en door het bestuur aangewezen 
functionarissen, hebben toegang tot de gehele lijst. 
 
Gegevens in het ledenbestand worden handmatig ingevoerd en niet onderworpen aan voorafgaand onderzoek. 
 
Leden van verenigingen hebben volledig toegang tot hun eigen gegevens en kunnen deze wijzigen. Besturen 
van verenigingen kunnen de gegevens van hun eigen leden wijzigen en zij kunnen door leden aangebrachte 
wijzigingen lezen in een daartoe bestemd wijzigingenvenster. 
 
Per lid of donateur worden minimaal de volgende gegevens opgenomen in de ledenlijst: 
Titel, voornaam, tussenvoegsel, achternaam,adres, postcode, plaats, land en telefoon. 
Deze gegevens zijn minimaal noodzakelijk om een verantwoorde ledenadministratie te kunnen voeren. 
 
Tevens kunnen worden opgenomen: 
Mobiele telefoon, emailadres, artiestennaam, website, geboortedatum. 
Het opnemen van een emailadres wordt ten zeerste aangeraden om het bestuur in staat te stellen leden en 
donateurs met mailings op de hoogte te houden van ontwikkelingen die op de stichting betrekking hebben. 
 
Andere gegevens worden niet in de ledenlijst opgenomen. 



 
 
 
 
Wie kan wat raadplegen? 
Leden van een NMU-vereniging kunnen hun eigen file raadplegen en daarin wijzigingen aanbrengen 
Leden van een vereniging kunnen alleen de gegevens van de andere leden van hun eigen vereniging 
raadplegen 
Leden kunnen wel de namen zien van alle andere verenigingen, maar niet de gegevens raadplegen; wel 
kunnen zij emailcontact maken met die leden, maar dit zonder dat het emailadres zichtbaar wordt 
Bestuurders kunnen, ieder op hun eigen niveau, bij de gegevens waartoe zij als bestuurder toegang toe dienen 
te hebben 
Het Dagelijks Bestuur en door hen aangewezen functionarissen kunnen alle gegevens raadplegen en deels 
ook bewerken. 
 

3. Wetgeving 
 
Het DB van de NMU deed medio januari 2007 onderzoek naar de voorwaarden waaronder een ledenlijst op de 
website van de NMU kan worden geplaatst; op 25 januari 2007 werd door de NMU advies ingewonnen bij het 
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), dat belast is met de uitvoering van de Wet op de 
Bescherming van Persoonsgegevens. Op 2 februari 2010 werd door de secretaris van het Dagelijks Bestuur 
van de NMU, na een gesprek met de voorlichter1 van het CBP, aan de hand van de daartoe bestemde tools op 
de website van het CBP, opnieuw getoetst of de NMU de regelgeving op de juiste wijze hanteert. 
 
Uit deze wet, het Vrijstellingsbesluit Wbp en de Handleiding van het CBP, kan worden geconcludeerd dat de 
NMU is vrijgesteld van de wettelijke meldingsplicht bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) of 
bij een functionaris voor de gegevensbescherming. Ieder lid en donateur van de NMU heeft echter het recht te 
eisen dat zijn of haar gegevens niet zichtbaar zijn op de ledenlijst op de website. 
 
Omdat de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens aangeeft dat leden bezwaar kunnen maken tegen 
het voorkomen van hun gegevens op deze lijst wordt minstens eenmaal per jaar in het verenigingsblad melding 
gemaakt van deze mogelijkheid.  
 
Leden, bestuursleden en uitvoerende functionarissen, zoals bedoeld in par 4 van art 3 van het 
Vrijstellingsbesluit Wbp (bij voorbeeld redactie verenigingsblad tbv verzendlijst) kunnen van het DB 
toestemming krijgen gebruik te maken van de gegevens uit de ledenlijst.  
 

4. Slot 
 
De NMU geeft met dit beleidsdocument invulling aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de leden- 
en donateursadministratie van de stichting NMU en de wijze waarop met deze gegevens mag en moet worden 
omgegaan. 
 
Het Dagelijks Bestuur legt in de vergadering van het Algemeen Bestuur (stichtingsbestuur) van de NMU, indien 
daarom door een of meer van de afgevaardigden wordt gevraagd, verantwoording af over de 
uitvoeringsmaatregelen die het DB heeft genomen om invulling te geven aan de op dit onderwerp van kracht 
zijnde wet- en regelgeving. 
 
 
Flip Hallema 
President NMU 
10 februari 2010 
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Opmaak herzien: 20160307 

                                                
1 Mw Langman. 



 
 
 
Besluit van 7 mei 2001, houdende aanwijzing van verwerkingen van persoonsgegevens die 
zijn vrijgesteld van de melding bedoeld in artikel 27 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Vrijstellingsbesluit  
Wbp) 
(Vrijstellingsbesluit Wbp [Versie geldig vanaf: 01-09-2001]) 
Artikel 3. Verenigingen, stichtingen en publiekrechtelijke beroepsorganisaties 
 
1. Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen van verenigingen, stichtingen of publiekrechtelijke 
beroepsorganisaties betreffende hun leden of begunstigers, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde 
eisen. 
 
2. De verwerking geschiedt slechts voor:  
 
a. de activiteiten die gelet op de doelstelling van de vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie 
gebruikelijk zijn of die door de ledenvergadering zijn goedgekeurd; 
 
b. het verzenden van informatie aan de betrokkenen; 
 
c. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, waaronder begrepen het in handen van derden 
stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer; 
 
d. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole. 
 
3. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:  
 
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, 
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene; 
 
b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a; 
 
c. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers; 
 
d. gegevens betreffende het lidmaatschap of de begunstiging, waaronder begrepen de aard daarvan, alsmede de 
functie binnen en de deelname aan de activiteiten van de vereniging, de stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie; 
 
e. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften. 
 
4. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:  
 
a. de leden of begunstigers; 
 
b. de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden of begunstigers; 
 
c. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde 
activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken; 
 
d. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet; 
 
e. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder e en f, van de wet, voor zover het slechts gegevens betreft 
als bedoeld in het derde lid, onder a, en nadat het voornemen daartoe aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is 
medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of 41 van de 
wet uit te oefenen. 
 
5. De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd of de betrokkene te 
kennen heeft gegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter 
voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 
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