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Binnen de Broodfondsorganisatie worden persoonsgegevens van leden van de broodfondsen 

verwerkt. Met “de Broodfondsorganisatie” wordt bedoeld: alle broodfondsen en BroodfondsMakers. 

Deze Privacyverklaring is bedoeld om een toelichting te geven op deze verwerking(en).  

Het doel van elk van de broodfondsen is vastgelegd in de statuten, behorend bij dat broodfonds: het 

faciliteren van een arbeidsongeschiktheidsvoorziening in de vorm van een schenkkring voor leden 

van de vereniging. De rechtsvorm van ieder broodfonds is een vereniging. De rechten en 

verplichtingen van de individuele leden enerzijds en de vereniging anderzijds worden vastgelegd in 

reglementen en deelnemersovereenkomsten.  

Om het goed functioneren van de Broodfondsorganisatie mogelijk te maken delen (kandidaat-)leden 

van elk broodfonds persoonsgegevens met het bestuur van dat broodfonds, met de coöperatie 

BroodfondsMakers als uitvoeringsinstantie en met de andere leden van het broodfonds. Deze 

transparantie betekent ook dat leden openheid geven naar hun medeleden. 

Sommige gegevens die gedeeld worden kunnen gevoelig van aard zijn. Daarom zijn er kaders 

vastgesteld voor het omgaan met deze gegevens. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd wat die 

kaders zijn. 

I. De verwerkingen van gegevens en de doelen daarvan 
Het hoofddoel van de verwerking van persoonsgegevens door de Broodfondsorganisatie is om 
(financieel) laagdrempelige arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen in de vorm van schenkkringen en 
hulp in natura te realiseren en in stand te houden.   
 
Zij doet dat in de volgende fasen voor de volgende (sub)doelen:  
1.  bij de screening van kandidaat-leden van broodfondsen om te beoordelen of de kandidaat-

leden aan de voorwaarden voor deelname voldoen en om de bestaande leden van het 
broodfonds in staat te stellen om voor of tegen de deelname te stemmen; 

2.  bij het aangaan van een deelnemersovereenkomst met een nieuwe deelnemer van een 
broodfonds om de rechten en verplichtingen uit de deelnemersovereenkomst in geval van 
arbeidsongeschiktheid te kunnen nakomen; 

3.  bij de melding van arbeidsongeschiktheid door een deelnemer aan een broodfonds om de 
schenkingen uit te voeren 

4. doorlopend, om de financiële continuïteit te monitoren  
5. doorlopend, om voorlichting te geven over het voorkómen van arbeidsongeschiktheid.   

 

II. De verantwoordelijkheid voor de verwerkingen van persoonsgegevens 
Ieder broodfonds is autonoom voor wat betreft de financiering, de zeggenschap en het bestuur. 
Daarbij wordt zij ondersteund door de BroodfondsMakers. De rol van BroodfondsMakers is het 
verder ontwikkelen en bewaken van het concept.  
 
Dit doet zij door: 
1.  de Broodfondsorganisatie te vertegenwoordigen in de media; 
2.  nieuwe broodfondsen te helpen oprichten; 
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3.  de toelating van nieuwe leden bij bestaande broodfondsen te toetsen aan uniforme 
richtlijnen; 

4.  de deelnemersovereenkomsten uit te voeren.  
 
Op deze manier worden de kwaliteit, continuïteit en uniformiteit van de Broodfondsorganisatie zo 
goed mogelijk gewaarborgd.  
 
Onderdeel van de kwaliteitsbewaking is een uniforme manier van het verwerken van 
persoonsgegevens. Om die uniformiteit te bereiken dragen de broodfondsen de 
verantwoordelijkheid voor het rechtmatig verwerken van de persoonsgegevens van de leden op aan 
BroodfondsMakers. BroodfondsMakers heeft als verantwoordelijke richtlijnen vastgesteld die er voor 
moeten zorgen dat de persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de 
doelen worden verwerkt. De richtlijnen zijn in deze Privacyverklaring vastgelegd en vormen een 
onderdeel van de overeenkomst tussen BroodfondsMakers en de individuele broodfondsen. De 
broodfondsen committeren zich aan deze richtlijnen en BroodfondsMakers ziet er op toe dat de 
richtlijnen worden nageleefd.  
 
BroodfondsMakers bepaalt bovendien de middelen van het verwerken van de persoonsgegevens en 
sluit daartoe de nodige overeenkomsten met bewerkers. ”Bewerkers” is een wettelijke term. Het 
gaat hier om de ICT-leveranciers die door de BroodfondsMakers worden ingeschakeld voor de 
uitvoering van de verwerkingen. 
 

III. Delen van persoonsgegevens 
De Broodfondsorganisatie deelt persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om de onder I. 
genoemde doelen te bereiken. Dat wil zeggen dat persoonsgegevens alleen bij het bestuur van het 
eigen (door een aspirant-deelnemer beoogde) broodfonds bekend zijn of juist alleen bij 
BroodfondsMakers en alleen voor zover noodzakelijk onderling worden gedeeld.  
 
Alleen die gegevens worden door het bestuur van broodfondsen gedeeld met BroodfondsMakers die 
voor BroodfondsMakers noodzakelijk zijn om haar onder II. b, c en d omschreven taken uit te voeren. 
BroodfondsMakers deelt de persoonsgegevens die met haar gedeeld worden niet met derden 
(waaronder andere broodfondsen), met uitzondering van: 
1. bewerkers die persoonsgegevens namens en op instructie van BroodfondsMakers verwerken; 
2. medewerkers van BroodfondsMakers die werkzaam zijn voor BroodfondsMakers 
3. de leden van het relevante broodfonds.  

 

IV. Geheimhouding en beveiliging 

Persoonsgegevens worden door de Broodfondsorganisatie strikt geheim gehouden. Deze 

geheimhoudingsverplichting is onder meer vastgelegd in de overeenkomst tussen de individuele 

broodfondsen en BroodfondsMakers. De broodfondsen en BroodfondsMakers leggen bovendien 

strikte geheimhoudingsverplichtingen op aan alle individuele leden ten aanzien van privacygevoelige 

informatie die zij van andere leden ontvangen. Deze geheimhoudingsverplichtingen worden 

vastgelegd in de deelnemersovereenkomsten, evenals de sancties die rusten op niet-nakoming van 

deze verplichtingen. Ten slotte worden strikte geheimhoudingsverplichtingen opgelegd aan de 
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bewerkers die de Broodfondsorganisatie inschakelt (ICT leveranciers) en aan de medewerkers van 

BroodfondsMakers.   

De bewerkers worden bovendien verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen 

te nemen ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van de 

persoonsgegevens. Zij worden ook verplicht tot melding van een inbreuk op de beveiliging  die leidt 

tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor 

de bescherming van de persoonsgegevens die door hem worden verwerkt. 

V. Toestemming en rechten van de leden 

De broodfondsen en BroodfondsMakers zullen elk iedere (aspirant-)deelnemer informeren over 

welke van hun persoonsgegevens voor welk doel verwerkt worden en hen om uitdrukkelijke 

toestemming vragen voor die verwerkingen. Die uitdrukkelijke toestemming dient te blijken uit een 

ondertekende toestemmingsverklaring. Die toestemming kan worden ingetrokken door middel van 

een e-mail aan het volgende e-mailadres van BroodfondsMakers privacy@broodfonds.nl  

Via dit e-mailadres kunnen door (aspirant-)deelnemers ook verzoeken tot verbetering, aanvulling, 

verwijdering of afscherming  worden ingediend indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor 

het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met 

een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Ook kunnen via dit e-mailadres klachten worden 

ingediend over de verwerking van persoonsgegevens door de Broodfondsorganisatie. 

BroodfondsMakers streeft er naar zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken na ontvangst 

van het verzoek of de klacht te reageren.  

Het intrekken van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens of het verzoek tot 

verwijdering van de persoonsgegevens heeft consequenties voor (de kandidatuur voor) deelname. 

Die consequenties worden beschreven in de informatie die de (aspirant-)deelnemer ontvangt. 

 

VI. Bewaren van persoonsgegevens 

Wanneer de toelatingsprocedure van een aspirant-deelnemer niet het lidmaatschap van die aspirant-

deelnemer tot gevolg heeft zullen van die aspirant-deelnemer alleen de persoonsgegevens bewaard 

worden die noodzakelijk zijn om vast te stellen dat het lidmaatschap door die aspirant is aangevraagd 

en dat het is geweigerd. Die gegevens zullen bij het betreffende broodfonds gedurende drie jaar 

worden bewaard en vervolgens worden vernietigd. BroodfondsMakers zal, voor zover zij enige 

gegevens heeft ontvangen, deze vernietigen.   

Wanneer de deelname van een deelnemer van een broodfonds is beëindigd worden de 

persoonsgegevens van die deelnemer tijdelijk bewaard. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn  

om te voldoen aan de wettelijke verplichting van het betreffende broodfonds of BroodfondsMakers 

om uit hun boekhouding hun rechten en verplichtingen vast te stellen worden maximaal zeven jaar 

bewaard. Gevoelige persoonsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard. Na beëindiging van deze 

bewaartermijnen worden de persoonsgegevens bij het betreffende broodfonds vernietigd. 

mailto:privacy@broodfonds.nl
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BroodfondsMakers bewaart de gegevens alleen anoniem voor het hiervoor onder I.5 genoemde doel. 

 

VII. Melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

De verwerkingen door de Broodfondsorganisatie zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, 

onder nummer 1619212 .  

 

VIII. Wijziging Privacyverklaring 

Deze Privacyverklaring kan gewijzigd worden indien dit noodzakelijk is om (aspirant-)deelnemers 

(nog beter) te informeren over de verwerkingen door de Broodfondsorganisatie of om te (blijven) 

voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De laatste op de website www.broodfonds.nl 

gepubliceerde versie zal telkens van toepassing zijn. 


