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Aanleiding
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
(NKvJG) op 13 maart 2016 heeft zich een discussie voorgedaan over de beschikbaarheid en de
openbaarheid van ledenlijst en familieregister. “Na een lange discussie zegt de voorzitter op
korte termijn een bestuursvoorstel over de beschikbaarheid van ledenlijst en familieregister
toe.” Deze notitie doet die toezegging gestand.
Voorstel
1. Het ledenbestand wordt beheerd conform de eisen van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Dat betekent dat het bestand niet openbaar wordt gemaakt. Op verzoek
kunnen leden wel informatie krijgen over het lidmaatschap van individuele leden.
2. Het familieregister, een overzicht van de families waarvan de stamboom door NKvJG-leden
wordt onderzocht, is openbaar. NKvJG-leden kunnen met de beheerders ervan contact
opnemen ten behoeve van hun eigen stamboomonderzoek. Structurele actualisering van dit
register wordt nagestreefd.
Toelichting
1. Verheldering terminologie
Het ene register is het andere niet. Het is mogelijk dat de discussie tijdens de ALV een
uitvloeisel was van een spraakverwarring. Tijdens de bijeenkomst lukte het niet de
gebruikte termen voldoende te omschrijven. In deze notitie is het ledenbestand of het
ledenregister het gegevensbestand waarin alle leden zijn opgenomen. Het familieregister of
familiebestand betreft het overzicht van families waarvan de stamboom door NKvJG-leden
wordt onderzocht.
2. Ledenbestand
Op ledenbestanden van verenigingen is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van
toepassing. Voor het beheer daarvan gelden strenge regels. De volgende vereisten zijn van
toepassing op de ledenadministratie:
• 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.
3. Toestemming voor opname in het ledenregister wordt verkregen door de inschrijving van
een nieuw lid.
4.

Het NKvJG-ledenbestand wordt volgens deze vereisten beheerd. Het wordt in het bijzonder
gebruikt voor verzending van de Misjpoge (4x per jaar) en de NKvJG digitale Nieuwsbrief
(12x per jaar).

5. Het ongericht op papier of digitaal openbaar maken van het ledenbestand past niet in de
WBP.
Familieregister

6. In 2014 is besloten het familieregister alleen nog maar digitaal aan te bieden ‘tenzij een lid
kan aantonen dat hij dit absoluut niet zo lezen kan’.
7. In de discussie van 13 maart 2016 zegt de secretaris dat er de vorige ALV besloten is dat de
ledenlijst niet langer in gedrukte vorm zal worden gedistribueerd en evenmin op de website
wordt aangeboden.
8. Bij de actualisering van de NKvJG website is de pagina over ‘het familieregister’ vervangen
door een pagina Stambomen. Leden met een eigen website krijgen de mogelijkheid deze aan
de onze te verbinden door een link op deze pagina. Zij zijn en blijven zelf verantwoordelijk
voor de inhoud van hun site, de NKvJG neemt daar geen verantwoordelijkheid voor. Van
leden wordt verwacht dat ze de normale spelregels van het publiceren van genealogische
gegevens in acht nemen: als er gegevens uit andere genealogische publicaties zijn
overgenomen dient daarbij de bron te worden vermeld; als deze publicatie ook op het
internet staat is een link naar deze bron aan te bevelen.
9. Het NKvJG-bestuur meent dat deze aanpassing verdere misverstanden voorkomt. Het past
bij een vereniging als de NKvJG om leden met elkaar in contact te brengen, vooral als het
gaat om thema’s waarvan verwacht mag worden dat daarvoor een gemeenschappelijke
belangstelling bestaat. Een digitaal familieregister op de verenigingswebsite hoort daarbij.
Daarmee wordt bedoeld dat individuele leden kunnen aangeven welke families zij
onderzoeken, dat zij beschikbaar zijn voor het beantwoorden van nadere vragen daarover.
10. Het welslagen van een familieregister staat en valt bij de permanente actualisering ervan.
Dat houdt in dat alle leden op vrijwillige basis bekend kunnen maken van welke families zij
een stamboom bijhouden. Regelmatig wordt in de digitale Nieuwsbrief opgeroepen een link
naar de eigen stamboom op de pagina Stambomen aan te bieden. Nieuwe leden krijgen de
uitnodiging die informatie snel op de website te plaatsen. Jaarlijks zullen leden worden
gevraagd of de informatie over hun stamboomonderzoek nog actueel is.
Tot besluit
11. Het bestuursbesluit over het leden- en het familieregister is eerder digitaal aan de NKvJGleden voorgelegd. Sinds de opfrisbeurt van de website in november wordt in de geest van
deze lijn gewerkt. Reacties zijn uitgebleven. Het bestuur stelt voor zonder discussie van de
nieuwe aanpak kennis te nemen.
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