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Inleiding 
De nieuwe privacyvoorschriften (Algemene Verordening Persoonsgegevens d.d. 25 mei 
2018) beogen de veiligheid van persoonsgegevens beter dan voorheen te waarborgen. Ze 
eisen een zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze beleidsnotitie beschrijven wij 
hoe wij als protestantse gemeente gestalte geven aan die voorschriften. 
 
Als kerkelijke gemeenschap weten wij ons verbonden met God en met elkaar. Met elkaar 
meeleven is een belangrijke waarde en tevens opdracht. Daarbij is geheimhouding van 
oudsher het uitgangspunt. Bij de kerk heeft immers altijd geheimhouding gehoord: wat 
vertrouwelijk is, houden we voor ons. We moeten elkaar kunnen vertrouwen en ons veilig 
kunnen voelen. 
 
Dat we met elkaar meeleven en omzien naar elkaar, leidt ertoe dat we geen absoluut slot 
zetten op de persoonsgegevens die we tot onze beschikking hebben. Dat hoeft ook niet. Wel 
vragen we ons steeds af in hoeverre het verwerken ervan nodig is voor het functioneren van 
onze gemeenschap. Bij de afweging weegt hier mee of gegevens op het internet gaan dan 
wel beperkt verspreid worden via bijvoorbeeld een zondagsbrief of het kerkblad. 
 
Ledenregistratie 
Onze ledenregistratie bevat veel privacygevoelige informatie. Het verwerken van deze 
persoonsgegevens is toegestaan als dit een gerechtvaardigd belang dient: alle activiteiten 
die voor het vormen van onze gemeenschap onmisbaar zijn zoals Kerkbalans, uitnodigingen 
voor kerkelijke bijeenkomsten e.d. 
De registratie op basis van het ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk in Nederland (LRP), 
voldoet aan de wettelijke eisen. Zogeheten mee-geregistreerden moeten echter uit de 
administratie verwijderd worden als deze niet in gezinsverband bij leden van onze gemeente 
voorkomen. Dit zal vóór 1 november 2018 gebeuren.  
Ons bestand is voldoende beschermd. Veelvuldig vragen functionarissen uit de gemeente 
gegevens van gemeenteleden. De medewerksters van het kerkelijk bureau leveren de 
gegevens dan gefilterd: alleen de gegevens die nodig zijn voor de bewuste functie. Steeds 
speelt de vraag: is de verstrekking van gegevens nodig voor het functioneren van onze 
gemeente of voor onderdelen/functionarissen die de gegevens vragen? 

Het punt ledenregistratie behoeft geen actie, afgezien van het bovenvermelde punt van de 
mee-geregistreerden. Wel is een voortdurende alertheid gewenst van het kerkelijk bureau 
en zorgvuldigheid van anderen die persoonsgegevens onder zich hebben. Wie over 
persoonsgegevens beschikt, moet een redelijk antwoord kunnen geven op de vragen: hoe 
ben ik eraan gekomen en waarom heb ik ze nodig? 
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Website 
Door gegevens op onze site te plaatsen verspreiden we die in feite onbegrensd. Dat is een 
wezenlijk verschil met het kerkblad of een zondagsbrief. 
Ook hier geldt de regel dat verspreiding van gegevens toegestaan is zolang dat voor onze 
gemeente functioneel is. Namen en adresgegevens van predikanten, secretarissen en 
contactpersonen van raden, groepen en commissies op de site: het is allemaal nodig voor 
ons functioneren als gemeente. De wet eist dat we kunnen uitleggen op welke grond we 
gegevens verspreiden. 
De bewuste personen kunnen er echter bezwaar tegen maken; dan vermelden we bijv. het 
telefoonnummer of een foto niet. 
Een bepaalde alertheid is nodig. Denkbaar is dat kwaadwillenden websites van kerkelijke 
gemeenten bekijken met het oog op het tijdelijk onbewoond zijn van woningen, bijv. bij 
opname van een gemeentelid in een tehuis. 
Voor het plaatsen van foto’s op onze site vragen we de bewuste personen om toestemming. 
 
Kerkblad Ontmoeting 
We verspreiden Ontmoeting onder de leden van onze gemeente. Bovendien stellen we het 
blad royaal aan anderen beschikbaar in onze kerkgebouwen en in enkele tehuizen. Met dit 
visitekaartje aan Doetinchem zijn we niet zuinig. 
 
Foto’s 
Als er foto’s gemaakt worden van kerkelijke activiteiten, wordt gemeld dat wanneer iemand 
niet met foto in het kerkblad of op de website wil, hij of zij dit te kennen kan geven. Foto’s 
die gepubliceerd worden, vragen om actieve toestemming van de betrokkenen die 
herkenbaar in beeld zijn. Bij groepen hanteren we de regel: wie niet wil, geeft dit aan. Bij 
individuen expliciet toestemming vragen. 
 
Kerkdienst gemist 
Onze kerkdiensten zijn te beluisteren op Kerkdienst gemist. Ook hier is denkbaar dat lieden 
uit zijn op namen en adressen van gemeenteleden die in het ziekenhuis zijn opgenomen of 
het interessant vinden wanneer de dominee met vakantie is. Daarom zullen we bij het 
afkondigen van mededelingen over personen geen adressen meer noemen. Is het adres van 
belang, b.v. voor het bezorgen van bloemen, dan zal dit op de bijbehorende kaart en in de 
kerkgroet/zondagsbrief worden vermeld. Daarmee alleen in te zien voor aanwezigen in de 
viering. 
Mits we hiermee rekening houden, is dit risico in het algemeen aanvaardbaar, dit ter 
beoordeling van degenen die hierbij direct betrokken zijn. We wegen belangen tegen elkaar 
af: dat van het functioneren van onze gemeenschap tegen dat van mogelijk misbruik.  
 
Mails 
Bij het verzenden van mails aan groepen, zetten we de geadresseerden in bcc. 
Dit hoeft niet als het een besloten groep is als de kerkenraad, een taakgroep of commissie 

waarbij een van de functies van de groep is juist elkaars contactgegevens paraat te hebben. 
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Rechten van betrokkenen 
Volgens de nieuwe privacyregels hebben betrokkenen bepaalde rechten, waarvan het meest 
in het oog springen: 
1. Recht op informatie 

We voldoen daaraan door het beleid Kerk en privacy van de Protestantse gemeente 
Doetinchem op de website te plaatsen. 

2. Recht op inzage in eigen persoonsgegevens 
3. Recht op rectificatie (correctie) van eigen persoonsgegevens 
4. Recht op verwijdering en ‘vergetelheid’ 
5. Recht op bezwaar tegen verwerking 
6. Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming 

waaronder profilering (= het indelen van personen in categorieën). 
De ledenregistratie bevindt zich in het kerkelijk bureau. 
In geval van twijfel of frictie kunnen betrokkenen de privacyfunctionaris van onze gemeente 
benaderen, mr. C.M.A. (Claartje) Uitterhoeve, c.uitterhoeve@gmail.com. 

De privacyfunctionaris is lid van de taakgroep communicatie. 
 
 
Vastgesteld door de kerkenraad van de wijkgemeente Protestantse Gemeente Doetinchem, 
 
te Doetinchem d.d. 13 september 2018 
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