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Besluit over herziening Huishoudelijk Reglement  

 

Aanleiding 

Om als Aedes goed te kunnen functioneren hebben wij te maken met persoonsgegevens. Het 

gebruik en uitwisseling van persoonsgegevens is echter aan regels gebonden. Vanaf 25 mei 2018 

zijn de regels hierover veranderd omdat toen de AVG van kracht geworden is, waarmee het 

privacyrecht binnen de gehele Europese Unie in één keer op een gelijk niveau wordt getrokken. 

Toelichting 

Om als Aedes te voldoen aan de AVG en de gegevensverwerking hanteerbaar te houden, kan 

Aedes het gebruik van bepaalde persoonsgegevens vastleggen in het Huishoudelijk Reglement van 

Aedes. Zodoende hoeft Aedes niet iedere keer afzonderlijk toestemming te vragen over het gebruik 

hiervan. Aedes zal bij het verwerken van persoonsgegevens ervoor zorgdragen dat zij zich aan de 

wet houdt en de gegevens worden verwerkt op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze. 

Dit staat nader uitgewerkt in de Aedes-privacyverklaring.  

Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Onderstaand staat een voorstel waarmee het Huishoudelijk Reglement bij Artikel 2 kan worden 

aangevuld.  

B.    Informatie voor leden 

Artikel 2 Bindende regels en informatie hierover 

2. Om als vereniging te kunnen functioneren verwerken wij persoonsgegevens in de 

ledenadministratie. Dit doen wij van een aantal bestuurders, directieleden en medewerkers voor 

zover zij nodig zijn voor het functioneren van de vereniging en haar achterban. Voorbeelden zijn de 

administratieve afhandeling van het lidmaatschap, het informeren van personen bij de leden en het 

deelnemen aan werkgroepen of cursussen. Daarbij gaat het om persoonsgegevens die volgens de 

wet niet vallen onder de zogenoemde bijzondere persoonsgegevens. Met het lidmaatschap van 

Aedes stemmen de leden in met het verwerken van de persoonsgegevens door Aedes. 

Vanzelfsprekend gaat Aedes zorgvuldig met de persoonsgegevens om en heeft Aedes een 

privacyverklaring. 

Aan het congres wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om het Huishoudelijk Reglement 

bij Artikel 2 aan te vullen met bovengenoemde bepaling.  

Deze veranderingen gaan in vanaf de datum waarop het congres dit besluit genomen heeft. 


