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voor commissies van beheer en penningmeesters van de
Christelijke Gereformeerde Kerken
deze nieuwsbrief staat ook op www.cgk.nl/privacy

AVG en ANBI
In deze Informatiebrief geven we u een update met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en attenderen we u op de informatieplicht voor het behoud van uw ANBI-status.

Kerken hebben een eigen inrichtingsvrijheid
In de laatste informatiebrief informeerden wij u dat het CIO (overlegorgaan kerken inzake overheidszaken) nog in gesprek is met de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). Op 15 juni zouden de aangesloten kerken daarover geïnformeerd worden.
Ondertussen heeft het overleg van het CIO met de aangesloten kerken
plaatsgevonden. Het CIO meldde dat zij nog met de AP om tafel moet.
In de contacten tussen de AP en het CIO lijkt het erop dat de AP graag
ziet dat de kerken met een gedragscode komen. Het zal nog behoorlijk
veel tijd vragen, wil dit concreet vorm krijgen. Overeind staat dat we als
kerken een eigen inrichtingsvrijheid hebben.
Graag verwijzen wij naar het artikel in het RD van 30 mei:
https://www.rd.nl/opinie/nieuwe-privacywet-raakt-ook-kerken-1.1490735

De focus van kerken om een gemeenschap te vormen en met elkaar
mee te leven, maar ook om zich te willen inspannen voor zwakkeren in
de samenleving, is soms strijdig met basale uitgangspunten van de AVG.
Iedere kerk moet voor zichzelf een uitspraak doen wat essentieel is (gerechtvaardigd belang) voor het zijn van een kerkelijke gemeenschap. De
AVG gaat ervan uit dat ondanks het gerechtvaardigd belang, iedere kerk
zal moeten nadenken over passende waarborgen die ook tegemoetkomen aan de positie van het individu.
De AVG laat alle ruimte voor kerken om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op
zijn plaats zijn. Omschrijf uw plaatselijke situatie (zo-zijn-onze-manieren) zo duidelijk en concreet mogelijk. En kijk of dezelfde doelen bereikt
kunnen worden door minder persoonsgegevens te delen. Spreek erover
in uw gemeente; leg uit wat u doet en wees bereid te leren van de reacties van gemeenteleden.
Op de website (www.cgk.nl/privacy) vindt u een voorbeeld privacy statement dat u zelf kunt aanvullen.
Regelmatig wordt de website aangevuld met nieuwe informatie. Wanneer het CIO weer nieuwe informatie heeft, brengen we u op de hoogte.
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Persoonsgegevens versturen via e-mail
Het e-mailen van privacygevoelige data moet uiterst veilig gebeuren. De
website van de Autoriteit Persoonsgegevens zegt hierover:
Aan het verzenden van informatie via e-mail zitten risico’s. Dus wilt u
persoonsgegevens via e-mail versturen? Bijvoorbeeld gegevens over uw
klanten, burgers of andere relaties? Dan bent u er als organisatie verantwoordelijk voor dat u die gegevens veilig verzendt. U moet voor email maatregelen treffen om te voorkomen dat onbevoegden toegang
krijgen tot de informatie. In de wet staat niet precies omschreven welke
maatregelen u moet treffen. Wel dat deze passend moeten zijn. Wij geven u hieronder twee voorbeelden van passende maatregelen.
1. het versleutelen van de persoonsgegevens in een e-mailbijlage;
2. het versleutelen van het e-mailverkeer tussen mailservers met behulp
van een of meerdere moderne internetstandaard(en). Voorbeelden van
moderne internetstandaarden zijn STARTTLS, SPF, DKIM, PGP en
S/MIME.
Enkele praktische tips bij het gebruik van e-mail:
 zet als u een e-mail stuurt naar een groep mensen de e-mailadressen in BCC, zodat deze niet zichtbaar zijn voor de ontvangers;
 maak zoveel mogelijk gebruik van e-mailadressen die gerelateerd zijn aan de functie, bijvoorbeeld scriba@cgkgemeente-x.nl,
jv@cgkgemeente-x.nl;
 maak afspraken over verwijdering van documenten met persoonsgegevens op het moment dat iemand zijn taak neerlegt.
Weten uw gemeenteleden dat zij privacygevoelige e-mails en documenten moeten verwijderen bij taakbeëindiging?

Bent u nog ANBI-proof?
Kerkgenootschappen moeten sinds 1 januari 2016 digitaal transparant
zijn. Om de ANBI-status te behouden, moet aan de zogenaamde ‘informatieplicht’ worden voldaan. Door gebruik te maken van het format op
de website voldoet u aan die informatieplicht:
https://cgk.nl/download/format-anbi-gegevens/
De ANBI-informatie dient jaarlijks bijgewerkt te worden, zodat deze
actueel is. De financiële verantwoording van het boekjaar 2017 moet
u uiterlijk 6 maanden na afloop van dat boekjaar publiceren. Dat is
dus uiterlijk op 1 juli 2018. Heeft u dit nog niet gedaan, doe het
dan zo spoedig mogelijk!
Het Dienstenbureau moest de URL’s van de kerken voor 1 december
2015 aanleveren bij de belastingdienst. Omdat veel kerken op dat moment hun website nog niet op orde hadden, heeft het Dienstenbureau
ervoor gekozen om op de landelijke website voor iedere plaatselijke kerk
een URL aan te maken en daar de informatie op te plaatsen. Daarom is
het belangrijk dat u het aan het Dienstenbureau doorgeeft als u nieuwe
ANBI-informatie op uw website heeft geplaats.
Zowel voor kerken die op de eigen website de ANBI-info plaatsen als
voor kerken die geen eigen website hebben, kunt u op www.cgk.nl/anbi
de ANBI-informatie vinden.
Ook hier geldt weer: als u geen website heeft, wilt u het Dienstenbureau
dan tijdig van de benodigde informatie voorzien?

Dienstenbureau CGK
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