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Opinie

OPMERKELIJK Het Nederlands Auschwitz Comité heeft recentelijk aangegeven nog 3 miljoen euro te missen om het
Holocaust Namenmonument te kunnen realiseren.

BRIEVEN
AVG, wat moet
ik ermee?
In de Hoogeveensche Courant van
25 april stelt Martijn Hartgerink in
zijn belangwekkende bijdrage dat
de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) geldt voor alle ondernemers. Daarmee zou echter
bij lezers de indruk kunnen ontstaan, dat de AVG niet relevant is
voor de burger die geen ondernemer is. De volgende aanvulling is
daarom gewenst.
Volgens artikel 2 onder 2c van de
AVG, is de verordening niet van
toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens door natuurlijke personen bij de uitoefening van
een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit. Volgens punt
18 van de Wetgevingshandelingen
van de AVG wordt daarmee bedoeld activiteiten die geen enkel
verband houden met beroeps- of
handelsactiviteiten, zoals het voeren van persoonlijke correspondentie, het houden van adresbestanden, het sociaal netwerken en
de online-activiteiten in de context van dergelijke activiteiten.
Maar stel nu dat je als natuurlijk
persoon een website/internetpagina beheert, zoals veel Nederlanders doen, is de AVG dan wel of

niet van toepassing? In de Memorie van Toelichting van de Uitvoeringswet AVG die voor 15 mei aanstaande als hamerstuk staat op de
agenda van de Eerste Kamer,
wordt ten aanzien hiervan verwezen naar een arrest van het Europese Hof van Justitie, het zogenaamde Lindqvist-arrest uit 2003
(MvT pagina 14 voetnoot 10). De
Zweedse overheid had een burger
aangeklaagd, die als vrijwilliger bij
de Protestantse Kerk van Zweden
de namen en adresgegevens van
andere vrijwilligers op haar website had geplaatst. Tevens had zij op
de website vermeld dat een van de
vrijwilligers haar voet had bezeerd.
Er werd doorgeprocedeerd tot aan
het Hof van Justitie EG om uiteindelijk duidelijkheid over de reikwijdte van de uitzonderingsbepa-

De vrijwilliger had op de website vermeld dat een van de andere vrijwilligers haar voet had bezeerd.

lingen te krijgen. Aangeklaagde
meende ook dat er een spanningsveld was tussen het grondrecht
van vrijheid van meningsuiting en
de privacywetgeving.
Het Hof oordeelde dat de aangeklaagde niet valt onder de uitzonderingsbepalingen van de regelgeving en dus persoonsgegevens
verwerkt waarop de wet van toepassing is. Voorts bepaalde het
Hof dat de bepalingen van de EU-

richtlijn niet strijdig zijn met het
algemene beginsel van de vrijheid
van meningsuiting. Het persoonsgegevens van de pijnlijke voet
werd aangemerkt als een persoonsgegevens betreffende de gezondheid, waaraan de wet bij de
verwerking strengere eisen stelt.
Het feit dat in de Memorie van
Toelichting van de Uitvoeringswet
AVG wordt verwezen naar het arrest uit 2003 impliceert dat deze

DOOR DE OGEN VAN
Oranje bitterbal?
‘Ik houd eigenlijk niet zo van
taart’, zegt Patricia Volbeda. De
winnares van heel Hoogeveen
Bakt. Ze maakt de lekkere luchtige taarten die niet in elkaar zakken voor haar vrienden en familie maar ze houdt
zelf meer van hartigggggg!
Geweldig om te
lezen en ik moet er
erg om lachen.
Maar ik hoop wel
dat iedereen op
haar Facebookpagina een taart
heeft besteld om vandaag op te
eten. Die taarten zien er overheerlijk uit, ga maar kijken.
Vandaag is het de dag van taart,
festivals, een dag van de oranjetompoezen die niet te eten zijn..
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zó onhandig! De dag van de
oranjekoek die roze is.. ik bedoel
maar. Koningsdag is een feestdag
waar veel kinderen en (jong)
volwassen van genieten. In sommige wijk winkelcentrums worden door kinderen hun spulletjes uitgestald
om te verkopen,
er is muziek, er
zijn spelletjes
om te doen en
ongetwijfeld
staat her en der de magische
grabbelton.
Ik herinner mij nog het zaklopen, koekhappen, touwtje trekken en de krakende slechte microfoon van de Koninginnedagorganisatie toen ik nog op de

Ik hoop dat
iedereen op
festivals geniet

lagere school zat. Een vrije dag
waarop ik niet in de klas op mijn
stoel hoefde te blijven zitten en
in plaats van naar de vogels kijken kon ik achter ze aan vliegen
buiten met mijn blote voeten in
het gras.
Nu worden we opgeroepen
door de bouwmarkten en tuincentrums om de extra vrije dag,
die voor het lange weekend zorgt,
aan te grijpen om nieuwe tuinmeubelen aan te schaffen en om
te gaan klussen in de tuin. Beetje
jammer en stel je voor dat het
vrijdag toch regent... Ik hoop het
niet want ik hoop dat iedereen op
festivals geniet en in zijn of haar
hoofd vliegt met de muziek in de
oren. En natuurlijk hoop ik dat
iedereen lekker buiten in een
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jurisprudentie leidend is voor de
handhaving van de AVG, totdat er
nieuwe jurisprudentie ontstaat.
Dat betekent dat natuurlijke personen niet automatisch onder de
uitzonderingsbepalingen vallen,
indien bijvoorbeeld persoonsgegevens op een website worden geplaatst.
Jaap Spaans,
Hoogeveen

Drenthe levert
bijdrage aan
Holocaust
Namenmonument
ASSEN / WESTERBORK - De

oude of nieuw aangekochte tuinstoel geniet van taart, misschien
wel van een taart van Patricia
Volbeda. Ik niet, want ik houd
niet zo van taart. Doe mij maar
iets hartigs, een oranje bitterbal?
Delia Bremer,
literair & beeldend kunstenares

door Jesse van Muylwijck / jessecartoons.com

provincie Drenthe gaat een
bijdrage leveren aan het Holocaust Namenmonument in
Amsterdam. Dat gebeurt nadat woensdagmiddag D66,
VVD en GroenLinks in Provinciale Staten daarover een motie hadden ingediend.
'Dit monument zal ook de
namen dragen van alle tot in
de Tweede Wereldoorlog in
Drenthe woonachtige Joden.
Onze provincie is door de
moord op circa 2000 van hen
en doorgangskamp Westerbork onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van
de Holocaust', zegt statenlid
Jordy Tuin (D66).
Het Nederlands Auschwitz
Comité heeft recentelijk aangegeven nog 3 miljoen euro te
missen om het monument te
kunnen realiseren. Volgens
D66 heeft het monument
naast historische betekenis
ook een eigentijdse en toekomstige functie. 'Het draagt
de waarschuwing in zich waar
racisme, discriminatie en intolerantie toe kunnen leiden',
stelt Tuin.
Diverse overheden in Nederland leverden al een bijdrage aan het monument en
ook de provincie Drenthe gaat
nu een duit in het zakje doen.
De motie van D66 werd Statenbreed gesteund.

