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Wat houdt de AVG precies in?
De AVG is een privacywet die voor de 
gehele Europese Unie geldt en is ter be-
scherming van uw  persoonsgegevens. 
Dit zijn gegevens en informatie die 
direct over een persoon gaan, zoals uw 
naam en achternaam, woonadres en 
geboortedatum. Verder zijn persoons-
gegevens ook uw politieke voorkeur, 
godsdienst of informatie over uw 
gezondheid.

Wat betekent dit voor de school 
en sportclub van uw kind?
Voor scholen en sportclubs houdt dit 
in dat zij een paar belangrijke stappen 
moeten doorlopen. De eerste stap is dat 
alle persoonsgegevens, waarmee bin-
nen de organisatie wordt gewerkt, in 
kaart moeten worden gebracht. Hierna 
moet de organisatie registreren welke 
personen binnen de organisatie deze 
gegevens gaan beheren. Vooral een 
school heeft meestal veel verschillende 
gegevens van leerlingen en ook mede-
werkers in bezit. Het is dan handig 
om een functionaris aan te stellen. 

Dit heet een Functionaris Gegevens-
bescherming (FG). Deze functionaris 
kan dan toezicht houden op gegevens 
en eventueel zijn advies geven over 
het verwerken van deze gegevens en 
of deze overeenstemmen met de wet. 
Als laatste moeten de organisaties 
zelf goed regelen op welke manier de 
veiligheid van de persoonsgegevens 
gewaarborgd wordt.

Wat zijn uw rechten als ouder?
Als ouder van een minderjarig 
kind heeft u op grond van de AVG 
recht op duidelijke informatie over
de verwerking van de persoons-
gegevens. U heeft recht op inzage en 
kopie van de gegevens van uw kind, 
recht om gegevens te laten wissen en 
het recht om bezwaar te maken tegen 
de verwerking van gegevens. 
Stel: U heeft  toestemming gegeven 
om foto’s van uw kind op de website 
of op Facebook van de organisatie te 
plaatsen, maar wil dat later niet meer. 
Dan moet de organisatie de foto’s 
verwijderen.

Dwars door het recht met HJS 
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

Sinds de invoering van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
per 25 mei 2018 worstelen veel scholen en sportclubs met de toepassing van deze wet. 
Voor scholen en sportclubs houdt de AVG in dat ze verplicht zijn om leerlingen, leden en 
ouders te informeren over het verwerken van persoonsgegevens. 

Scholen en sportclubs worstelen met privacywet 

Ouders treden op als wettelijk verte-
genwoordiger voor kinderen onder de 
18 jaar, maar in de AVG staat dat kinde-
ren vanaf 16 jaar al zelf gebruik mogen 
maken van hun rechten. 
Een probleem waar organisaties 
wel tegenaan lopen is dat ouders 
bijvoorbeeld zelf foto’s van sportwed-
strijden of schoolevenementen nemen 
en deze dan vervolgens online met 
anderen delen (op Facebook of 
Instagram bijvoorbeeld). Hoewel 
scholen en sportclubs daar dan niet 
verantwoordelijk voor zijn, is het wel 
raadzaam om ouders erop te wijzen dat 
ze niet zomaar foto’s waarop andere 
kinderen zichtbaar zijn openbaar 
mogen maken. 

Het Juridisch Spreekuur (HJS)
Heeft u vragen over de privacy van 
uw kind of wilt u weten of de school 
of sportclub van uw kind de AVG op de 
juiste manier toepast? Dan kunt u 
contact opnemen met HJS. HJS zal u 
dan van gratis juridisch advies voor-
zien. Als er geprocedeerd moet 

worden of het financieel belang te 
groot is, dan kan HJS u in contact 
brengen met een advocaat met wie 
HJS samenwerkt. HJS procedeert zelf 
namelijk niet. #

Waar(mee) kunnen wij u verder nog 
helpen? Medewerkers van HJS staan voor 
uw klaar om al uw vragen omtrent 
belasting, juridische en sociaal-maat-
schappelijke kwesties te beantwoorden. 
Als blijkt dat het niet mogelijk is om uw 
vraag te beantwoorden, verwijzen 
wij u door naar een van onze samen-
werkingspartners. 

U kunt hiervoor terecht op de onder-
staande locaties: 

BOOT Oost: 
Sumatrastraat 314 (1095 HV)
T: 020-233 97 59
Inloopspreekuur: elke dinsdag 
van 13:00 tot 17:00 uur 

Hoofdlocatie HJS: 
Wibautstraat 5a (Muller Lulofshuis - 
2e etage (02A08))
telefoon: 06 - 211 588 82
  
Bereikbaar: maandag t/m donderdag 
van 9:00 tot 17:00 uur
e-mail: hjs@hva.nl
twitter: @hva-hjs
website: www.hva.nl/hjs

Team OOST

!WOON komt al snel in actie bij ge-
plande renovatie of sloopplannen. Er 
zijn veel vragen onder bewoners waar 
zij niet altijd samen uit komen. Moet de 
renovatie zo ingrijpend? Kan het niet in 
bewoonde staat? Kan het niet een paar 
jaar uitgesteld? Is funderingsherstel 
wel echt nodig? Kan die huurverhoging 
niet wat lager? !WOON is aanwezig bij 
overleggen tussen corporatie en com-
missie en geeft behalve achtergrondin-
formatie ook advies aan de commissie 
zodat zo gunstig mogelijke regelingen 
voor alle bewoners in het plan komen. 
Samen met de commissie streven we 
altijd naar een zo mooi mogelijk resul-
taat waar zoveel mogelijk huurders blij 
mee zijn.

Er staat veel op het spel
Natuurlijk zijn er voordelen: een mooi 
opgeknapte woning van bijna nieuw-
bouwkwaliteit (of helemaal nieuw), 
een verhuiskostenvergoeding van 
e 6000, een stadsvernieuwingsurgentie 

voor wie weg wil... Maar voor velen 
weegt dat niet op tegen de nadelen van 
de onzekerheid over de wisselwoning 
(of de definitief andere woning), de 
vaak veel hogere nieuwe huur en het 
gedoe van het verhuizen. Daarbij komt 
dat bewoners soms zelf veel hebben 
geïnvesteerd in de woning. Sommige 
huurders hebben prachtige keukens 
geplaatst, ligbaden, uitbouwen, dure 

vaste parketvloeren... Dat moet er soms 
allemaal uit gesloopt en vervangen 
door een standaardvariant. De gemoe-

deren tussen voor- en tegenstanders 
kunnen hoog oplopen, want er staat 
veel op het spel.

70% van de bewoners moet 
instemmen met reguliere huur-
overeenkomst
Om een renovatie doorgang te laten 
vinden is 70% instemming nodig van 
alle huurders met een reguliere 
huurovereenkomst. Dat blijkt geen 
sinecure. Wordt deze 70% gehaald, dan 
zijn de tegenstanders ook gedwongen 
om mee te doen. Alleen via de rechter 
kan een huurder de renovatie van de 
eigen woning dan eventueel nog tegen-
houden. Wordt de 70% niet gehaald 
dan moet er opnieuw onderhandeld 
worden met de bewonerscommissie. 
Soms doet de verhuurder individu-
ele toezeggingen om mensen over de 
streep te trekken. En ook hier is de 
rechter natuurlijk altijd een mogelijk-
heid, maar zover komt het over het 
algemeen niet. #

Renovatie en sloop van wooncomplexen zijn ingrijpende processen waarbij bewoners vaak 
tegengestelde belangen hebben. Waar de één met plezier woont en heeft geïnvesteerd in een 
dure badkamer of keuken, wil de ander zo snel mogelijk renoveren. !WOON ondersteunt 
bewonerscommissies om ieders belang bij renovatie en sloop zoveel mogelijk mee te nemen. 

Emoties bewoners bij renovatie of sloop lopen hoog op

Krijgt u te maken met een sloop- of renovatieproces? Laat u goed informeren door een 
deskundig en onafhankelijk adviseur. U heeft er recht op. !WOON heeft veel ervaring. 
Heeft u vragen, neem dan contact met ons op voor advies of ondersteuning. Wij zijn te 
bereiken via oost@wooninfo.nl of via 020-5230150, of kom langs op één van onze inloop-
preekuren: maandag tussen 18.30 en 20 uur en woensdag tussen 9 en 12 uur aan de 
2e Boerhaavestraat 46.


