College van Kerkrentmeesters.
Onderwerp: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Datum: 5 juli 2018

PKN
De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst
aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een
gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk
mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de
Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.
AVG:
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe
privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In
Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. De Algemene
Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke
regels gegevens te verwerken. Namens de kerken wordt met de overheid afgestemd hoe ermee om te
gaan. Interkerkelijk is dit het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). En namens de
protestantse kerken de PKN (LRP) en mogelijk ook de VKB
Persoonsgegevens (PG): dit is elk gegeven over een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke
persoon. Voorbeeld: naast NAW, telefoonnummers, e-mail adres, foto’s, beelden e.d. ook bijzondere
gegevens zoals iemands godsdienst, ras of gezondheid.
Gegevensbescherming:
De PKN wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en
bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken
heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.
Waar komen we deze gegevens (ondermeer) tegen:
- In ons ledenbestand (LRP)
- In de communicatiemiddelen (op papier of op de website)
- In de interne communicatie (e-mail adressen)
- In de afkondigen tijdens de eredienst
Huidige situatie:
- Er is niet vastgelegd met de eigenaar van de gegevens hoe hiermee mag worden omgegaan.
We zijn immers “kerk”.
- De toegang tot het LRP en de rechten zijn aan strenge regels gebonden.
- Verder gaat het omgaan met de PG zoals het gaat, enerzijds bewust, anderzijds niet
belemmerd of aan regels gebonden.
Conclusie:
De huidige praktijk voldoet niet aan de AVG.
Wat te doen:
Uitganspunt:: Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens
- Ieder heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met zijn/haar persoonsgegevens wordt
omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat de privacyrechten en
gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels
standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie
gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een
veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse
beleidsmatige maatregelen getroffen.
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Privacy Verklaring.
Deze (model) verklaring zoals opgesteld door de PKN regelt hoe met elkaar om te gaan. Dit document
dient te worden gedeeld met alle gemeenteleden.
In het document is vermeld:
- de rechten van de eigenaar van de PG. Rechten die door de gemeente gerespecteerd dienen
te worden.
- welke gegevens de kerk ten behoeve van de algemene organisatie en de ledenregistratie
onder haar heeft en hoe zij hiermee, op grond van de kerkorde mee omgaat.
- het vermelden van PG in het dagelijks leven van de gemeente. Denk aan nieuwsbrieven,
website, afkondigingen en publicaties e.d. Let op, voor een aantal situaties is expliciet
toestemming van de betrokken vereist.
- op welke wijze de kerk uitvoering geeft aan de AVG.
Concrete acties:
Aan het opstellen van de (model)privacy verklaring gaat onderzoek vooraf naar de huidige werkwijze
binnen de gemeente en moeten standpunten worden ingenomen over wijzigingen en mogelijk
beleidsbeslissingen. Dit is een taak van de kerkenraad die voor onze gemeente wordt opgepakt door
de kerkrentmeesters. En als dit wordt uitgevoerd, dan is het goed dat een Coördinator AVG de tot
stand koming en de uitvoering van dit beleid verder coördineert en controleert.
De (model) privacyverklaring is pas in mei 2018 beschikbaar gekomen.
Het college van Kerkrentmeesters heeft een korte inventarisatie gehouden en vooruitlopend op
verdere besluitvorming de privacyverklaring in concept opgesteld. Dit concept is samen met deze
uiteenzetting op onze website opgenomen. U kunt alvast kennisnemen van dit concept. Intussen
wordt gewerkt aan een definitieve versie welke na voorbereiding dient te worden vastgesteld door de
kerkenraad. Wij streven ernaar dit nog in 2018 te doen. Dit geldt eveneens voor de benoeming van
een Coördinator AVG.
Voor enkele onderdelen is de AVG zo duidelijk dat we hieraan voordat de Privacy Verklaring is
vastgesteld al uitvoering aan willen geven. Dit betreft:
-

het publiceren van gegevens van zieke personen. (vooraf toestemming of niet meer doen)
het vermelden van NAW gegevens van vrijwilligers/betrokkenen in bv de gemeentegids.
(vooraf toestemming nodig)
foto’s van gemeenteleden op de website. (vooraf toestemming of niet meer doen)

Mocht u nadere informatie zoeken over de AVG dan verwijzen wij u naar de website van de PKN waar
uitgebreid op dit onderwerp wordt ingegaan. Heeft u vragen of aanbevelingen, dan kunt u ook een
mail sturen naar avg@hggop.nl
We zullen u tot de vaststelling van de privacyverklaring tussentijds via deze website op de hoogte
houden van de voortgang.
Namens het College van Kerkrentmeester,
Hans Planken, voorzitter.
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