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Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) 
 
De WBP is in september 2001 van kracht geworden en is de opvolger van de WPR. De wet regelt wat er 
allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van de privacy van de 
burgers. 
 
De persoonsgegevens van een enkele Nederlandse burger komen in honderden gegevensbestanden voor 
(bron: rijksoverheid.nl). Enkele voorbeelden: De bibliotheek houdt bij welke boeken aan u zijn uitgeleend. 
Voor het aanvragen van een ziektekosten- of levensverzekering moet u een lijst met vragen beantwoorden 
over uw gezondheid. In het aangiftebiljet inkomstenbelasting vraagt de fiscus gedetailleerde gegevens 
over uw inkomsten, bezittingen en schulden. Om met een tennistoernooi mee te kunnen doen moet u lid 
zijn van de KNLTB en worden gegevens bijgehouden, zoals een pasfoto en uw speelsterkte. 
 
De WBP stelt eisen aan organisaties die deze gegevensbestanden beheren. De volgende vereisten zijn 
van toepassing op ledenadministraties van verenigingen en clubs: 
 • toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens; 
 • juist en nauwkeurig bijhouden van de lidgegevens; 
 • beveiligen van de lidgegevens; 
 • op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lidgegevens; 
 • uitsluitend gebruik van de lidgegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. 
 
Toestemming wordt verkregen bij inschrijving van een nieuw lid. Onderaan het inschrijfformulier wordt met 
de zin "Met het ondertekenen van dit formulier geeft u De Amersfoortse Schietsport Vereniging Prins 
Hendrik toestemming om uw gegevens te beheren" afgesloten. 
 
Beveiliging van lidgegevens vindt voornamelijk plaats door de gebruikte software, NSR. Het bestuur gaat 
regelmatig na of de software (nog) adequaat beveiligd is.  
 
Inzage verlenen in opgeslagen lidgegevens kan worden gedaan door de afdeling Ledenadministratie: de 
gegevens kunnen worden verstuurd per e-mail naar het lid dat erom vraagt. Ook is het mogelijk een lid zelf 
zijn gegevens in te laten zien via een online ledenadministratie, echter kan dit alleen persoonlijk tijdens 
een van de schietavonden. 
 
De gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, dit betekent dat deze niet 
worden doorgestuurd naar externe partijen, met uitsluiting van de KNSA, en dat binnen De Amersfoortse 
Schietvereniging Prins Hendrik alleen de personen die de gegevens vanuit hun functie in moeten zien, 
daartoe toegang hebben. 
 
De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u een aantal rechten waardoor u controle kunt uitoefenen 
op het gebruik van uw persoonsgegevens. 
 
Recht op informatie 
U moet kunnen nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. Daarom moet De Amersfoortse 
Schietvereniging Prins Hendrik u informeren over het doel (of de doeleinden) van het verzamelen van uw 
persoonsgegevens. Het doel van De Amersfoortse Schietvereniging Prins Hendrik met betrekking tot het 
verzamelen van uw persoonsgegevens is om uitvoering te kunnen geven aan het lidmaatschap teneinde u 
de schietsport kunt beoefenen. Deze registratie is een verplichting welke is opgelegd door de wetgever en 
de KNSA. 
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Recht op inzage 
U hebt het recht om inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan. Naast naam, 
adres, woonplaats, bank- en gironummer en e-mailadres, wordt ook vastgelegd welke disciplines u 
verschiet, of u een wapenverlof heeft, de ingangsdatum van uw lidmaatschap en uw wapenverlof, en het 
nummer van uw wapenverlof. Verder worden geen gegevens van u verwerkt of opgeslagen. Als u een 
verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat u inderdaad de 
persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat anderen 
uw gegevens corrigeren of dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren. Zorg er dus voor dat u in de 
brief uw volledige naam en voorletters vermeldt, uw geboortedatum en volledige adres en eventueel uw 
telefoonnummer. U krijgt dan op het bij ons bekende adres een afschrift van de door u gevraagde 
gegevens.  
 
Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming 
U kunt ons schriftelijk of per email via bestuur@asvprinshendrik.nl verzoeken uw persoonsgegevens te 
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen (correctierecht). Dat kan als de gegevens die 
gebruikt worden feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van 
De Amersfoortse Schietvereniging Prins Hendrik. Wij zullen binnen vier weken reageren op uw verzoek, 
een weigering zullen we motiveren. In geval van inwilliging van het verzoek zullen wij uw gegevens zo snel 
mogelijk aanpassen of verwijderen en andere organisaties aan wie de gegevens zijn verstrekt 
(bijvoorbeeld de KNSA) op de hoogte stellen.  
 
Recht van verzet 
Het recht van verzet houdt in dat u het recht hebt om bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen het 
gebruik van uw gegevens door De Amersfoortse Schietvereniging Prins Hendrik. Er zijn twee vormen van 
verzet: 
 • u kunt in enkele gevallen verzet aantekenen in verband met uw bijzondere persoonlijke 

omstandigheden. Het bestuur van De Amersfoortse Schietvereniging Prins Hendrik moeten dan 
beslissen of zij stoppen met de verwerking of hiermee doorgaan omdat zij menen hiervoor een 
goede reden te hebben 

 • u kunt de volgende acties ondernemen bij geschillen over het uitoefenen van uw rechten: 
 
U kunt binnen zes weken een verzoek tot bemiddeling indienen bij het College Bescherming 
Persoonsgegevens (CPB). 
 
U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank met het verzoek De Amersfoortse 
Schietvereniging Prins Hendrik een bevel te geven. De rechter kan bijvoorbeeld De Amersfoortse 
Schietvereniging Prins Hendrik gebieden bepaalde gegevens uit haar computersysteem te verwijderen. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het College Bescherming 
Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 


